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Förord 
Winston Churchill sa i ett bejublat tal till det brittiska underhuset den 20 augusti 1946: 
 

“Sällan har så många haft så få att tacka för så mycket” 
 
Omvänt skulle vi säga att sällan har så få haft så många att tacka, vi författare skulle 
vilja sända ut ett stort tack till: vår handledare Per Nilsson för sina kloka åsikter, våra 
uppsatskollegor för deras förståndiga synpunkter, våra flickvänner för att ni stått ut med 
att vi spenderat mer tid med varandra än med er, Anna Hansen på Stockholmsbörsen, 
Camilla Leksell på Finansinspektionen, Terese Lundin på Riksarkivet, Marie Lilja-
Lindgren hos Swedbank Capital Markets och slutligen alla nära och kära som tvingats 
läsa igenom detta arbete och rätta till alla felaktigheter.  
 
Ni ska ha ett oändligt stort tack allesammans! 
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Sammanfattning 
Börsintroduktion eller IPO (Initial Public Offering) är något som sker när ett företag 
väljer att notera sig på en marknad. När detta sker visar forskning bl.a. att aktien stiger 
kraftigt under första dagen på börsen, vilket leder till slutsatsen att aktierna varit 
prissatta för lågt innan börsintroduktionen och att aktierna i genomsnitt är underprissatta 
innan de noterats på börsen. Vissa svenska studier indikerar att denna underprissättning 
i genomsnitt är så stor som 34,10 % när ett svenskt företag introduceras på börsen. 
Varför det är på det här sättet har forskningen inte kunnat svara på, flertalet 
förklaringsmodeller har framlagts, utan att någon vunnit konsensus. Kort sagt så förstår 
vi idag inte varför ett aktiebolag stiger kraftigt första handelsdagen. För att bidra till 
förståelsen av detta problem och förhoppningsvis vara en del av förklaringen har vi 
formulerat följande problemformulering:  
 
Hur kan man förklara varför underprissättning uppstår genom att innan 
börsintroduktionen studera företag som handlas med extremt stor rabatt och jämföra 
dessa med företag som handlas med extremt liten (negativ) rabatt? 
 
Utifrån vårt objektivistiska synsätt har vi valt ett deduktivt angreppssätt för att 
genomföra denna kvantitativa studie. Detta har artat sig på så vis att vi valt att studera 
de fem procent bolag som introducerats på Stockholmsbörsen under tidsperioden 1990-
2010 med den extremaste uppgången/nedgången första dagen. 
 
Den befintliga teorin på området är indelad i två grupper, en grupp med fokus på att det 
existerar informationsasymmetri mellan köpare (investerare) och säljare (utgivande 
företag), medan den andra teoribildningsgrenen menar att någon sådan asymmetri inte 
finns. Vidare existerar det även olika uppfattningar om vilka som har 
informationsövertag, antingen är det säljaren som i modellen “Winner’s Curse” eller 
köparen som i exempelvis “The market feedback hypothesis”. 
 
När vi sammanfattade arbetet blev slutsatsen: 
 
Underprissättning uppstår eftersom det alltid existerar en osäkerhet runt den onoterade 
aktien - en osäkerhet som minskas drastiskt i och med att introduktionen är gjord. 
 
Vi generaliserar även fram två stycken extremföretag ur vårt datamaterial, detta för att 
framtida företag skall kunna få förståelse för hur dess underprissättning kommer att se 
ut och kunna jämföra sig med dessa företag samt för att investerare ska kunna känna 
igen extremföretag med goda investeringsmöjligheter. Slutligen diskuterar vi de 
praktiska och teoretiska implikationerna av detta arbete samt ger förslag på fortsatt 
forskning. Vad som är genomgående här är att vi anser att IPO-forskningen inte ska 
förklaras utifrån enskilda modeller, utan att flera modeller bör användas för att 
tillsammans förklara fenomenet. 
 !
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1. Inledning 
I detta kapitel introducerar vi vårt problemområde, beskriver problembakgrunden samt vad vi 
har för problemformulering och vad det bakomliggande syftet med denna uppsats är. Vidare 
förklarar vi även ett antal begrepp av central betydelse mer ingående. 
 
1.1 Introduktion 
En börsintroduktion (även kallad IPO, Initial Public Offering) är en process när ett 
aktiebolag går från att vara ett onoterat bolag som inte handlas på någon börs till att bli 
ett noterat, aktivt handlas på en börs. Steget kan i många fall innefatta rekrytering av ny, 
mer kompetent ledning samt en omfattande omstrukturering av tillgångar. Detta 
beroende på att företaget ska framställas så intressant som möjligt för framtida 
investerare och för att uppfylla de olika handelsplattformarnas krav. Motiven till varför 
företag väljer att börsintroducera sig är många, men ofta är det huvudsakliga syftet att ta 
in mer kapital som sedan kan användas till olika investeringar. Emellertid är ansökan 
om börsintroduktion en tämligen dyr process och endast ansökningsavgiften till OMX 
Nordic Exchange kostar 600 000 kr plus tillkommande ettårsuppföljningsavgift på 150 
000 kr samt en rad andra kostnader för att bland annat tillgodose börsens krav (Nasdaq 
OMX Nordic; Grundvall, Jakobsson & Thorell, 2007, s.25). Trots detta får företaget 
tillgång till mer kapital vid en börsintroduktion, vilket är ett starkt incitament för att 
ombilda sig till ett noterat bolag. 
!
När företaget väl bestämt sig för att börsintroducera sig kontaktas en underwriter, i 
Sverige oftast en investmentbank, som hjälper till med att söka intresserade aktieköpare 
samt sätter ett introduktionspris på aktien. Investmentbanken spelar en central roll, då 
de antingen ensamma eller med hjälp av ett syndikat, letar upp potentiella köpare och 
skapar ett intresse kring den kommande aktielanseringen. Med hjälp av underwritern får 
företaget således omfattande hjälp med att generera kapital från den så kallade primära 
marknaden. (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.3) 
!
Ett intressant mönster rörande tidpunkterna för dessa introduktioner har kunnat 
urskönjas; börsintroduktioner genomförs som regel mest frekvent när börsen står 
relativt högt och sker i regel väldigt infrekvent då börsen står lågt, t.ex. i händelse av en 
kris (Loughran, Ritter & Rydqvist, 2010, s.190). Detta kan tyckas märkligt då teorin om 
effektiva marknader säger att det inte ska ha någon betydelse när en börsintroduktion 
sker och att aktiepriset ska spegla det riktiga marknadsvärdet oavsett vid vilket 
konjunkturklimat företaget väljer att ge ut sina aktier till handel (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s.43-44).  
!
Vår studie inriktar sig på det beteende som den nyintroducerade aktien har, forskning 
har nämligen visat att nyintroducerade aktier tenderar att följa ett visst mönster. Detta 
mönster är initial kraftig uppgång som sedan följs av en lång period av underprestation 
jämfört med liknande aktier i samma bransch (Ritter, 1999). Vårt fokus ligger på den 
initiala uppgången, som i många fall varit explosiv. Studier från exempelvis Malaysia 
visar att den procentuella uppgången i genomsnitt varit 166,6 % första dagen för 
nyintroducerade aktier (Dawson, 1987). I Sverige har motsvarande forskning gjorts bl.a. 
av Rydqvist som visar på en genomsnittlig initial avkastning på 34,10 % under första 
dagen (Rydqvist, 1993). Detta fenomen benämns i många fall som initial rabatt, d.v.s. 
man utgår från att när aktien stänger första handelsdagen så är slutkursen densamma 
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som det egentliga marknadsvärdet, det värdet investerare är beredda att köpa aktien till, 
helt enkelt det oberoende marknadsvärdet (Ritter & Welch, 2002, s.10). Detta 
marknadsvärde jämförs sedermera med introduktionspriset och bildar på så vis 
introduktionsrabatten. Med andra ord så kan Rydqvist genomsnittliga initiala avkastning 
på 34,10 % sägas vara detsamma som en initial rabatt på 34,10 %. 
 
1.2 Problembakgrund  
För snart elva år sedan introducerades Telia på börsen, svenska folket visade stort 
intresse av att teckna sig för dessa aktier och uttrycket ”folkaktie” bildades. Vad få hade 
kunskap om var vad en börsintroduktion var för något, eller åtminstone vad det innebär. 
Det hela slutade mer eller mindre i katastrof för många småsparare som investerat alla 
sina besparingar i aktien som bekant sjönk kraftigt med tiden. Vad vi tittar närmare på 
är den väldigt okända delen av Telia-aktiens liv, den delen då den från början steg från 
introduktionskursen på 85 kr till 94 kr (Lucas, 2004). Detta är ingen unik företeelse för 
just Telia, snarare en ganska modest stegring sett ur ett globalt perspektiv. En 
jämförelse kan göras med Daydreamer-aktien som steg med mer än 500 % under dess 
första dag på börsen (Datastream). 
!
Vidare finns det forskning som visar att 70 % av alla börsintroduktioner har en högre 
slutkurs vid första handelsdagens slut än introduktionskursen (Ritter & Welch, 2002). 
Detta kan anses märkligt mot bakgrund av att aktieprisers rörelse generellt ses som en 
”random walk” och att teorin om effektiva marknader säger att det inte skall finnas 
några abnormiteter (Fama, 1965; 1969). Forskare har sökt lösa denna problematik och 
en mängd förslag på lösningar har presenterats, dock utan att något fullständigt svar 
kunnat presenteras. 
!
De gamla ägarna förlorar stora pengar på detta underprissättningsfenomen. Visserligen 
förlorar ägarna mindre om de ger ut nya aktier istället för att sälja sina egna aktier, då 
det inte är frågan om att de får mindre betalt för sina aktier utan snarare att de aktier 
som har förlorat i värde p.g.a. utspädningen som sker när man tvingas ge ut fler aktier 
för att få tillgång till samma mängd likvida medel. Habib och Ljungqvist (2001) visade i 
en studie av IPO:s i USA under tidsperioden 1991-1995 att emittenter av nya aktier i 
snitt förlorade 6,5 miljoner dollar vid utgivandet. 
!
För närvarande råder långt ifrån konsensus kring orsaken till denna initiala rabatt. Ritter 
och Welch (2002, s.10-11) delar in forskningen om IPO:s i två spår, ett spår bygger på 
antagande om asymmetrisk information och ett spår bygger på att all information finns 
tillgänglig för alla aktörer på marknaden. Vidare delas forskningen som bygger på 
asymmetrisk information in i två delar; ena delen med antagandet att företaget sitter på 
mer information än investerarna p.g.a. projekt och dylikt inom företaget som inte har 
delgetts allmänheten. Den andra delen antar att det är investerarna som vet mer än vad 
företaget vet då det är dessa som sätter priset på företaget och känner marknaden bäst 
och på så vis kan avgöra vad företaget verkligen är värt. Som synes säger dessa teorier 
fullständigt emot varandra vilket gör att det kan tyckas lockande att dra samma slutsats 
om den nuvarande teorin på området som 2008 års Nobelprisvinnare Paul Krugman. 
Han menar att den nuvarande teorin är: "spectacularly useless at best, and positively 
harmful at worst" (Lucas, 2009). 
!



Johansson & Nilsson, 2011 

!
!

$!

Exempel på modeller som frambragts som förklaringar är t.ex. ”Winners curse” 
(Rock, 1986), ”Cascade theory” (Bikhchandani, Hirshleifer & Welch, 1998) och 
”Singnaleringsteorin” (Ibbotson, 1975). Dessa modeller har alla ett antal år på nacken 
och har också i många fall modifierats och moderniserats betänkligt med tiden utan att 
någon egentligen har kunnat avfärda dem eller godta dem som sanningar. Det senare är 
inte riktigt sant, förespråkarna för modellerna håller ”sina modeller” som sanningar, 
medan det finns flertalet kritiker som menar att fenomenet inte kan lösas av den teorin, 
utan av en annan. 
!
Merparten av forskningen om IPO:s är koncentrerad till USA, ingen av de ovan nämnda 
modellerna är heller framtagna eller, såvitt vi vet, prövade på svensk data. Beträffande 
tidigare arbeten har vi endast funnit knapphändigt med svenskt material (förutom ovan 
nämnda working paper av Rydqvist från 1993), främst diverse studentuppsatser vilka 
försiktigt vidrört ämnet, men dessa har framförallt sökt klargöra om det existerar en 
initial rabatt överhuvudtaget (Alm, Berglund & Falk, 2009; Edsjö, Eriksson & 
Ragnarsson, 2007). 
 
1.3 Problemformulering 
Hur kan man förklara varför underprissättning uppstår genom att innan 
börsintroduktionen studera företag som handlas med extremt stor rabatt och jämföra 
dessa med företag som handlas med extremt liten (negativ) rabatt?  
!

1.4 Syfte 
Vi ämnar studera om det finns skilda karaktäristiska mellan börsintroducerade företag 
som handlas med stor (positiv) initial rabatt kontra aktiebolag som handlas med liten 
(negativ) initial rabatt och då enbart fokusera på tidpunkten innan företagen tagit sig till 
börsen. Med hjälp av denna information kan företag förbereda sin börsintroduktion på 
bästa möjliga sätt och på så vis få ut största möjliga mängd kapital ur sin 
börsintroduktion. Även investerare kan förhoppningsvis dra nytta av denna information 
i sina investeringsbeslut då dessa, utifrån arbetets givna parametrar, kan få en bild av 
vad som formar den initiala rabatten. Teoretiskt avser vi testa den befintliga teorin om 
börsintroduktioner samt försöka bidra med nya insikter till förmån för framtida 
forskning på området. 
!

1.5 Begreppsförklaring 
Vi har noterat att vissa begrepp i denna studie kan uppfattas invecklade, varför vi väljer 
att redovisa en begreppsförklaring innehållandes några av de viktigaste och mest 
centrala begreppen. 
!
Börsintroduktion Processen när ett företag går från att vara ett privat 

aktiebolag till att ge ut sina aktier till allmän handel och på 
så vis bli ett publikt bolag. Det engelska uttrycket Initial 
Public Offering (IPO) används här synonymt med svenskans 
börsintroduktion även om det kan finnas mindre språkliga 
skillnader. 

 
Introduktionspris Det pris externa köpare tecknar sig till att köpa aktier för 

innan aktien börjat handlas på en aktiv marknad. 
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Underprissättning Hur mycket ”rabatt” som fanns inkorporerat i aktiepriset vid 

börsintroduktionen, mäts vanligtvis som skillnaden mellan 
introduktionspriset och stängningskursen första 
handelsdagen. 

 
Underwriter Är ett uttryck vi väljer att inte översätta då vi inte anser att 

det finns någon rättvisande uttryck för i det svenska språket. 
Underwriter är ofta en investmentbank som företaget tar 
kontakt med för att få hjälp med introduceringen. Ofta utför 
underwritern en rad olika tjänster, men de viktigaste tjänster 
kan anses vara; rådgivning, marknadsförings, värdering av 
företagets aktier samt försäljning av företagets aktier. 

 
Liten initial rabatt Används ofta synonymt med negativ initial rabatt, detta trots 

att en liten rabatt som är så liten att den passerar nollpunkten 
inte längre kan anses vara rabatt, utan snarare överpris. Vi 
anser dock att om vi istället skulle benämna detta överpris så 
skulle det skapa mer förvirring än om vi benämner det som 
en extremt liten rabatt. 

 
Utöver detta försöker vi i största möjliga mån översätta engelska uttryck till svenska, 
dock väljer vi att ej översätta sådana uttryck som riskerar att förlora sin innebörd eller i 
annat fall blir konstiga på svenska. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
I detta kapitel redogör vi för vår tidigare kunskap på områdena, vår förförståelse, vår 
forskningsansats samt hur detta påverkar vår studie. Även kritik av sekundärkällor samt 
datainsamlingsmetod behandlas. 
!

2.1 Förförståelse !
Vetenskapliga studier påverkas alltid av författarnas egna värderingar och åsikter 
(Bryman & Bell, 2003, s.42), eller som Descartes uttryckte det: 
 

"För att filosofera seriöst och söka sanningen om alla ting som kan 
vetas, måste vi först av allt lägga åt sidan alla våra förutfattade 
meningar, eller åtminstone iakttaga den största försiktighet för att inte 
sätta vår lit till några av de uppfattningar som vi accepterade i det 
förflutna förrän vi först har undersökt dem noga ånyo och bekräftat 
deras sanning.” (Descartes, 1985 s.221) 

 
Vi anser inte heller att vi är fria från förförståelse och värderingar baserade på tidigare 
erfarenheter. För att kunna göra denna studie på ett sådant neutralt och trovärdigt sätt 
som möjligt krävs det av oss forskare att vi utreder vad vi har för förförståelse. 
Johansson-Lindfors (1993, s.76) menar att det är i denna del som “forskaren provar ut 
de glasögon som han/hon kommer att se på den empiriska verkligheten med”. Vi 
kommer nedan att söka utreda vad för sorts glasögon vi har på oss när vi förhåller oss 
till problemställningen. 
!
Vi påverkas alla av aktiemarknaderna i vårt vardagliga liv, naturligtvis i varierande 
utsträckning, men ingen kan förneka att aktiemarknader har någon inverkan på oss på 
något vis. Vi författare tillhör kanske den kategorin människor som påverkas mer direkt 
av aktiemarknader då vi handlar någorlunda aktivt med aktier. Vår praktiska 
förförståelse kommer framförallt från sådan handel och de observationer vi gjort av 
aktiemarknaden när vi bedrivit handeln. Vi har dock aldrig själva handlat med IPO:s 
och måste därför anses ha ringa praktisk förförståelse om just den företeelsen, men vi 
har dock lite mer förförståelse om rummet där transaktioner sker. Med andra ord kan vi 
med lätthet sätta oss in i investerarperspektivet då vi själva från stund till stund agerar 
utifrån det. 
!
Den teoretiska förförståelsen vi besitter är desto djupare, efter snart fyra års studier av 
ekonomikurser inom Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet på olika nivåer 
anser vi oss besitta en god teoretisk grund för att ta oss an problemet. Våra respektive 
inriktningar, redovisning samt finansiering, gör förhoppningsvis att vi kan betrakta vår 
frågeställning ur lite olika vinklar och på så vis undslippa grupptänkande (Bloisi, Cook 
& Hunsaker, 2007, s.459). Under årens lopp har vi dock endast berört 
börsintroduktioner översiktligt, men den teoretiska förkunskapen gällande finansiella 
marknader och dylikt anser vi vara förhållandevis god. Vi anser vidare att vår breda 
teoretiska bakgrund av finansiella marknader banar väg för ett önskat djup i studien och 
att vi kan sätta oss in i företagsperspektivet. Objektiviteten i vår forskning har knappast 
blivit lidande av denna teoretiska förförståelse, möjligtvis har denna kunskap legat till 
grund till hög tilltro till modellerna för att förklara verkligheten, men vi söker ändock 
aktivt granska och kritisera dessa modeller på ett sådant neutralt sätt som möjligt. 
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Exakt vilka sociala värderingar vi bär med oss på grund av detta vet vi inte med 
säkerhet, men vi tror och hoppas att det inte påverkat studien nämnvärt. 
!

2.2 Kunskapssyn!
Med vår praktiska och teoretiska förförståelse i bagaget ska vi nu redogöra för vilken 
kunskapssyn vi författare har, d.v.s. hur den empiriska verkligheten ser ut genom våra 
glasögon. Vi kommer visa hur vårt arbete har utformats utifrån vår ontologiska 
ståndpunkt samt utförligt beskriva vilken epistemologi vi använder oss av. Vi kommer 
även att diskutera alternativa synsätt och ingående förklara varför dessa inte är 
applicerbara i vår studie. 
!
Enligt Bryman och Bell (2003, s.33) finns det två olika synsätt på verkligheten, 
objektivism och konstruktionism, vilka båda ger svar på hur vi uppfattar sociala 
entiteter. Objektivism skildrar ontologin utifrån ett oberoende åskådarperspektiv där 
mötet med den sociala entiteten sker genom en yttre verklighet som inte går att påverka. 
I konstruktionism å andra sidan är det de sociala aktörernas interaktion med varandra 
som är avgörande och den kunskap som uppstår revideras därför löpande allteftersom 
det sociala samspelet spinner vidare (Bryman & Bell, 2003, s.33-34). I vår studie vill vi 
dock belysa objektivismen som vår världsbild, då denna kunskapssyn stämmer överens 
med vårt sätt att se på kunskap, d.v.s. vi anser att det på ett objektivt sätt går att utreda 
och mäta vilka parametrar som påverkar en börsintroduktion. En annan fördel kopplad 
till vår studie är att vi accepterar företagen som något verkligt, d.v.s. vi ser den 
materiella verkligheten och dess objektiverbara fenomen. Konstruktionismen är ej 
lämplig då vi avser mäta värden på ett objektivt sätt, något som inte är möjligt med en 
konstruktivistisk kunskapssyn. 
!
Vidare har vi vid genomförandet av denna studie intagit en förklarande epistemologi där 
vi avser att på ett objektivt sätt studera kunskap. Detta positivistiska synsätt av kunskap 
är applicerbart på vår studie då vi ämnar förklara regelbundenheter och mönster utifrån 
ett naturvetenskapligt perspektiv (Bryman & Bell, 2003, s.26).  Genom att observera 
svenska börsintroduktioner hoppas vi kunna mäta samt förklara skillnader utifrån på 
förhand givna hypoteser.  
!
Ett annat synsätt på kunskap är hermeneutiken, som till skillnad från ovanstående tolkar 
kunskapen utifrån ett subjektivt sätt (Johansson-Lindfors, 1993, s.39). Vi anser att detta 
synsätt ej stämmer överens med vårt då syftet med studien är att hitta regelbundenheter 
och att förklara dessa, vilket talar emot det huvudsakliga syftet med hermeneutiken; att 
samhällsfenomen är oregelbundna och föränderliga (Bryman & Bell, 2003, s.29-30). 
!

2.3 Perspektiv!
Ur forskningssynvinkel är det viktigt att delge vilket perspektiv vi kommer att 
genomföra denna studie utifrån. Det finns flera perspektiv vi kan skildra vid en IPO; 
sett från investeraren, företaget eller från investmentbanken. Vi kommer huvudsakligen 
att skildra verkligheten utifrån företagarperspektivet där förhoppningen är att vår 
forskning kan bidra med något nytt och ge rikligt med information om den initiala 
rabatten och på så vis ge företag viktig information som de behöver för att få ut så 
mycket som möjligt av sin börsintroduktion. Vi kommer även till viss mån att behandla 
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ett investerarperspektiv där vår ambition är att bidra med värdefull information i 
investeringsbeslutet vid köp av aktier och även försöka visa på potentiella 
arbitragemöjligheter. 
!

2.4 Angreppssätt!
Det finns i huvudsak två metoder att närma sig 
empiriska studier, antingen en induktiv, 
teoribildande ansats eller en deduktiv, teoriprövande 
ansats (Bryman & Bell, 2003, s.23). Vi har valt den 
deduktiva ansatsen då vi anser att detta angreppssätt 
passar vårt arbete bäst, då vi söker pröva redan 
etablerade teorier inom underprissättningsområdet, 
inte skapa nya i någon större utsträckning. Vi har 
utifrån teorin ställt upp ett antal hypoteser, likt 
processen i Figur 1, som vi systematiskt kommer att 
pröva för att se om det finns något relevant 
samband, något som inom litteraturen benämns som 
hypotetisk-deduktiv teoribildning (Holme & 
Solvang, 1996, s.51).  
      
Dessa hypoteser speglar både befintlig teori, men även en utveckling av redan befintlig 
teori. På många sätt hade ett induktivt angreppsätt också kunna varit lämpligt, då vi är 
ute efter att söka svar på frågor som inte besvarats förut. Samtidigt är det viktigt att 
påpeka att merparten av våra hypoteser har formulerats med utgångspunkt från befintlig 
teori. Även om det inte finns en teori som exakt motsvarar våra hypoteser skulle en 
bekräftelse av denna hypotes inte innebära någon ny teori i sig, utan snarare en 
utvidgning av befintlig teori. Teori är en abstraktion av konkreta företeelser (Holme & 
Solvang, 1996, s.50) och vårt arbete kommer inte att presentera någon ny abstraktion, 
utan endast måla en bättre bild för användaren av teorin. 
!
En annan intressant fråga är huruvida det vetenskapliga synsättet positivism är förenligt 
med vårt val av hypotetisk-deduktiv ansats. Patel och Davidsson (1994, s.24) 
argumenterar för att det positivistiska synsättet med fördel går att kombinera med 
deduktiv ansats när man intar ett naturvetenskapligt, objektivt, perspektiv. Detta 
perspektiv är enhetligt med vår ståndpunkt rörande sociala fenomen och även vårt 
tillvägagångssätt där vi använder oss av hypotesprövning för att se på skillnader mellan 
företag. En induktiv ansats skulle på så vis vara inaktuell då det huvudsakligen är en 
tolkningslära, vilket på så vis skulle eliminera vår objektivitet. 
!

2.5 Metodval !
För att ge en god inblick i valet av metod så kommer vi nedan att på ett uttömmande sätt 
delge vår diskussion, argumentation samt det slutgiltiga valet av 
forskningsmetod.  Vidare kommer vi att redovisa betydelsen av metodvalet för arbetet 
och belysa på vilket sätt den har påverkat vår studie. 
!
Holme och Solvang (1996, s.13-14) beskriver två olika angreppssätt av metod, det 
kvantitativa perspektivet som bygger på hårddata och det kvalitativa perspektivet som 
till stor del bygger på mjukdata. Det vi kan utröna är att Holme och Solvangs syn på 
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användandet av siffror och statistik inte nödvändigtvis behöver utesluta ett kvalitativt 
angreppssätt, men att en kvantitativ studie är att föredra vid en omfattande 
datainsamling.  Vidare är en distinkt skillnad vad man intresserar sig för, att exempelvis 
i en kvalitativ studie titta på det unika och säregna medan man i en kvantitativ studie 
tittar på det generella och övergripande (Holme & Solvang, 1996, s.78-79). 
!
I vår studie kommer vi att använda oss av en kvantitativ metod. Vi kommer att på ett 
objektivt sätt, med hjälp av siffror och statistik, försöka besvara vårt syfte att se på 
skillnader i företag som börsintroducerats. En nackdel med det kvantitativa metodvalet 
kan vara att vi kanske inte uppnår samma djupa förståelse som vi skulle ha gjort vid ett 
val av kvalitativ metod. En sådan metod hade kunnat vara att intervjua underwriter, 
utgivande företag samt investerare. Dock anser vi p.g.a. av datamängdens storlek och 
framförallt fenomenets säregna karaktär att ett kvantitativt angreppssätt är att föredra. 
!
Ytterligare en anledning till varför vi valde kvantitativ metod är att vi uppnår ett 
ovärderligt totalperspektiv där vi kan generalisera och på så vis belysa vårt 
problemområde på ett mer förklarande vis. Sammantaget kan man säga att vi ämnar leta 
efter det representativa för företag under en specifik tidsperiod, och genom att deducera 
hypoteser samt titta på uppställda variabler anser vi att en kvantitativ metod är till vår 
fördel. 
 
2.6 Insamling av sekundärkällor!
Vår främsta bas för insamling av sekundärkälla är Umeå Universitetsbiblioteks 
sökmotor Album och dess databaser, i synnerhet databasen Business Source Premier. 
Sökord som frekvent använts är sådana som IPO, börsintroduktion, underpricing, 
underprissättning etcetera. Vidare har vi från dessa artiklar studerat 
referensförteckningar och på så vis sökt oss vidare till andra intressanta artiklar. 
Intressanta artiklar har vi naturligtvis ansett studier med liknande frågeställningar som 
vår, speciellt artiklar skrivna av framstående forskare på området (exempelvis Jay R. 
Ritter och Tim Jenkinson). När inte publikationer funnits tillgängliga har vi vänt oss 
direkt till författarna alternativt beställt publikationerna via Universitetsbiblioteket. 
!
Social Science Research Network (SSRN) har även det varit en bra källa, där har vi följt 
de senaste rönen inom forskning om IPO:s, både sådant som hunnit bli publicerat och 
sådant som ännu inte blivit publicerat. Även böcker har tjänat som källa till kunskap, 
dock har vi velat inrikta oss på framförallt vetenskapliga artiklar och endast använt oss 
av böcker när vi ansett att dessa tillfört något mer än vad som funnits i artiklarna. 
Exempel på fall när vi har använt oss av böcker är när de är skriva på hög nivå och mer 
eller mindre tjänar syfte av att vara en slags review article (Jenkinson & Ljungqvist, 
2001, Going Public: The Theory and Evidence on How Companies Raise Equity 
Finance) eller p.g.a. en unik svensk vinkling som inte finns tillgänglig i internationellt 
publicerade artiklar (Grundvall et al., 2007, Vägvisare till börsen). Slutligen har vi 
också i viss begränsad mån använt oss av artiklar hämtade från dagstidningar, men då 
endast i syfte att få bakgrund till problemet och kunna problematisera på ett intressant 
vis. 
!
Syftet med all insamling av sekundärkällor har hela tiden varit att bilda en god och bred 
överblick över teorin bakom börsintroduktioner generellt och i synnerhet teorier som 
söker förklara varför nyintroducerade aktier uppför sig på det sätt som de gör på börsen. 
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2.7 Källkritik!
I detta avsnitt går vi igenom kritiken som kan anses föreligga mot våra källor och 
diskuterar ingående på vilket sätt det kan vara ett problem samt hur vi möter detta 
eventuella problem.  
!
Thurén (2005, s.9-14) menar att källkritik egentligen är en angelägenhet för alla 
människor, alla har vi behov av att värdera och bedöma våra källor till kunskap, vare sig 
de är skriftliga, muntliga eller rent utav materiella. Vidare menar Thurén att på sätt och 
vis är källkritiken mycket enkel, att den enkelt kan delas upp i fyra kriterier: 
 

• Äkthet, att källan är det den utger sig för att vara. 
• Tidssamband, att desto längre tid som förflutit mellan en händelse och ett 

samband, ju större anledning att tvivla på källan 
• Oberoende, att källan kan ”stå för sig själv”, och inte exempelvis vara ett referat 

eller en avskrift av en annan källa. 
• Tendensfrihet, att det inte skall finnas anledning att misstänka att källan 

genererar en falsk bild p.g.a. personliga, politiska, ekonomiska eller andra 
intressen. 

 
Under studien kommer vi som tidigare nämnt framförallt att använda oss av 
vetenskapliga artiklar, speciellt i teoridelen. Även om dessa källor till största del är 
publicerade i ansedda tidskrifter och har genomgått en så kallad ”peer review” 
(granskning) anser vi att det är viktigt att förhålla sig kritisk till all den teori vi samlar 
in. Naturligtvis vinner en teori i slagkraft och trovärdighet om den är publicerad i en 
ansedd tidskrift och genomgått en peer review, men för den delen anser vi inte att man 
helt ska förkasta annan forskning eller automatiskt acceptera forskning som har 
genomgått en sådan granskning som sanning. Detta har vi i arbetet löst genom att fästa 
mindre vikt vid teori som inte är publicerad i ansedda tidskrifter och inte har genomgått 
peer review jämfört med vetenskapliga artiklar som har det. Endast i undantagsfall har 
vi nyttjat mindre säkra källor som Wikipedia och working papers. Den gången vi använt 
Wikipedia var det p.g.a. att vi fann en i vårt tyckte lämplig bild där som vi inte fann 
någon annanstans. I fallet med working papers är det framförallt Rydqvist vi refererat 
till, detta då han är en av få någorlunda erkända svenska forskare på området och en av 
få vetenskapliga arbeten skrivna på området. Vidare skall vi nu titta närmare på vår teori 
ur Thuréns källkritiska principers perspektiv. 
!
För det första har vi ingen större anledning att betvivla äktheten i den forskning vi 
studerar, vi har svårt att hitta incitament för att författarna skulle vilja utge sig för att 
vara någon annan än de är. Vad vi dock aktivt försöker se upp med är andrahandskällor, 
där andra forskare har tagit material från en annan forskare och tolkat det. För att 
minimera risken för feltolkningar söker vi använda så få andrahandskällor som möjligt. 
Finns det en källa angiven i ett alster som vi studerar söker vi finna den, vi har tidigare 
nämnt hur vi går till väga när denna källa inte är alltför lättillgänglig, d.v.s. direkt 
kontakt med författaren eller via andra bibliotek runt om i Sverige. Detta leder till att vi 
undviker de mer allmänna läroböckerna som finns på området för att istället inrikta oss 
på källan till forskningen, allt för att minimera risken som är förknippad med 
andrahandskällor. 
!



Johansson & Nilsson, 2011 

!
!

#)!

En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är tidssambandet. Vid en första anblick 
kan detta te sig relativt irrelevant för vår sammanställning av tidigare forskning, men 
skenet kan bedra om man inte är uppmärksam. Visserligen mäts ofta samma variabler 
över en längre tid när det kommer till denna typ av forskning och förändras inte 
nämnvärt, vad som dock ofta kan förbises är att i och med att tiden går så förändras 
människors sätt att resonera och handla. Sammantaget kan man säga att ett samband 
inte nödvändigtvis håller över tid eftersom de finansiella marknaderna förändras, 
lagstiftning ändras, investerares preferenser ändras, forskning byter inriktning eller 
p.g.a. att nya synvinklar som inte tänkts på tidigare tillkommer o.s.v. När vi betraktar 
tidigare studier försöker vi ta hänsyn till detta. 
!
Tidssambandet har också att göra med aktualiteten på forskning, att 
grundförutsättningarna förändras. Naturligtvis är det viktigt att ta hänsyn till, men vi 
anser precis som Johansson-Lindfors (1993, s.89) att man inte alltför fort ska avvisa 
goda studier bara för att de har ett antal år på nacken. Istället bör man undersöka om 
förutsättningarna som rådde vid teorins uppkomst har förändrats på något väsentligt sätt 
och om man på så vis kan säga något om aktualiteten i studien. 
 
Huruvida våra källor är oberoende eller ej ska vi vara försiktiga med att uttala oss om. 
Inom t.ex. revision brukar man dela upp oberoende i två olika delar; vad som verkar 
vara oberoende betraktat utifrån av en utomstående betraktare och oberoende inifrån 
författaren själv, att författaren inte är beroende på något medvetet eller omedvetet sätt 
(Lindberg & Beck, 2004). Våra källor kommer som tidigare nämnts främst från ansedda 
tidskrifter och från ansedda forskare varför vi anser att dessa källor bör betraktas som 
oberoende utifrån sett. Om dessa källor även är oberoende inifrån sett är oklart, vad vi 
dock kan göra är att betrakta deras verk med en viss hälsosam skepticism, vilket också 
har skett arbetet igenom. 
!
Slutligen till tendensfriheten, där vi anser att många av författarna på området stannat 
upp. Inte direkt att de har ljugit, snarare att de har fastnat i samma hjulspår som 
föregående studier har visat och inte tänkt utanför den lite väl inskränkta bilden som har 
uppstått inom forskarkretsen, man har helt enkelt sett till de tidigare prövade variablerna 
och utgått ifrån dessa. Förhoppningsvis kan vår studie bidra med sådana slutsatser som 
ligger utanför dessa alltför cementerade bilder och hjälpa utvecklingen framåt. Även här 
så bemöter vi vad forskarna säger och respekterar deras åsikter, men vi godtar inte att 
den lösning de föreslår är den ultimata sanningen utan strävar mot att vidareutveckla 
dessa. 
!
Ytterligare en avvägning vi tvingats göra är avvägningen mellan svenska studier och 
utländska studier, det händer att resultaten står emot varandra. På ena sidan den 
utländska, ofta amerikanska, generiska forskningen och på andra sidan finns den 
svenska specialiserade forskningen. Det kan kännas lockande att anta ett slags “Lex 
specialis-förhållande” och bara nyttja den svenska forskningen där det finns svenskt 
material, men det finns faror med ett sådant ställningstagande, exempelvis är inte 
svensk forskning lika granskad och accepterad. Vi försöker istället väga in flera olika 
parametrar när vi gör avvägningen mellan svensk och utländsk forskning; naturligtvis 
om förhållandet rör något specifikt svenskt fenomen, men även aktualitet och 
publiceringsforum som ovan nämnts spelar in och detta prövas på nytt i varje enskilt 
fall.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogör vi för IPO:s så väl generellt som djupt. Uppbyggnaden kommer likt 
Figur 2 nedan att vara trattformad, för att börja stort med effektiva marknaden och arbeta oss 
ned till att deducera hypoteser via en teoretisk genomgång av såväl IPO:s generellt som initiala 
rabatter specifikt. 

!

!
Figur 2: Uppbyggnaden av den teoretiska referensramen!
!

3.1 Effektiva marknader 
!

3.1.1 Den effektiva marknadshypotesen 
Introduktionen av den effektiva marknadshypotesen för över 40 år sedan är en av den 
finansiella världens mest betydelsefulla publikationer. Den mycket omdebatterade 
teorin som introducerades av Eugene Fama (1970) har till mångt och mycket legat till 
grund för dagens syn på aktier, vad det är som påverkar aktieprisets uppgång och 
nedgång. Grovt sagt kan man säga att vi alla använder oss av ett angreppsätt att värdera 
aktier som till stor del bygger på denna effektiva marknadshypotes, d.v.s. att vi 
rationellt bedömer om en aktie är värd att handla utifrån den information som finns 
tillgänglig för oss på marknaden, i media eller via vår bekantskapskrets. 
!

”A market in which prices always fully reflect available information is 
called efficient” (Fama, 1970, s.383) 

!
Teorin om effektiva marknader säger likt ovanstående resonemang att en aktie alltid är 
rationellt prissatt av marknaden och att denna prissättning reflekterar all information 
som finns tillgänglig för investerarna. En marknad kan därför anses vara 
informationseffektiv, vilket innebär att aktiepriset påverkas av att ny information 
kommer investerarna tillhanda (Fama, 1970, s.383). 
 
!
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Shleifer (2000, s.2) menar att teorin om den effektiva marknadshypotesen vilar på tre 
grundläggande hörnstenar: 
 

1. Investerare är rationella och värderar därför aktier på ett rationellt sätt. 
2. När investerare inte är rationella så handlar de aktier slumpartat.  
3. När dessa irrationella investerare handlar ställs de emot de rationella 

investerarna på marknaden, vilket eliminerar påverkan på aktiepriset. 
 

Med hänvisning till första hörnstenen värderar de rationella investerarna sina aktier 
utifrån sitt fundamentala värde, d.v.s. tar hänsyn till risk och andra externa faktorer när 
man diskonterar nutidsvärdet av framtida kassaflöden. Detta fundamentala värde är av 
stor betydelse vid bedömningen av hur en aktie ska värderas (Shleifer, 2000, s.2). 
Rationella investerare tenderar att på ett snabbt sätt inkorporera ny information, 
exempelvis vid positiva nyheter handlas aktiekursen upp och vid sämre nyheter handlas 
den ner. Aktiekursen speglar därför omgående all den information, positiv som negativ, 
som finns tillgänglig på marknaden (Fama, Fisher, Jensen & Roll, 1969). Denna kvicka 
prisjustering av aktiekursen är något som MacKinlay (1997) observerade i sin studie om 
event studies, där han fann bevis för att ett företags aktie reagerar på händelser som 
exempelvis företagsförvärv, fusioner och ändringar i utdelningspolicys. 
!
Den andra hörnstenen grundar sig på antagandet att investerare inte alltid kan vara 
rationella, utan att det finns investerare som av olika anledningar inte är rationella och 
agerar därefter. Dessa personer tenderar att handla aktier på ett sätt som vilket innebär 
att deras handel blir slumpartad och inte bygger på någon konkret, rationell, information 
(Shleifer, 2000, s.2). 
!
Den sista, men ack så viktiga, hörnstenen bygger vidare på föregående resonemang om 
att det existerar rationella och irrationella investerare på marknaden. När dessa två 
grupper av investerare möts på marknaden handlar de med varandra, den irrationelle 
investeraren lägger en oförnuftig order och den rationelle investeraren nyttjar situation 
och lägger en motorder, vilket medför att aktiepriset inte påverkas nämnvärt. Med 
vetskapen om detta kan vi lättare ta till oss Famas teori om att marknader är effektiva 
och att en ändring i aktiepriset till stor del kan förklaras med att ny information 
tillkommer på marknaden (Shleifer, 2000, s.2). 
!
Ett mer ingående sätt att förklara hur processen där rationella investerare värderar aktier 
och hur en aktie påverkas av händelser (t.ex. ny information) hittar vi i Figur 3. 
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Figur 3: Avkastningen till aktieägare i ett företag som är på väg att bli uppköpt 
(Keown & Pinkerton, 1981, s.861) 
 
I Figur 3 ser vi avkastningen dag för dag för en aktie innan företaget blir uppköpt av ett 
annat företag. Vi kan tydligt se, och i linje med Famas teori om effektiva marknader, att 
aktien reagerar på ny information som finns tillgänglig på marknaden. Precis innan 
företagsförvärvet blir offentligt ser vi på en stigande avkastningskurva, detta beroende 
på att aktiepriset speglar all den information som läcker ut innan förvärvet. Ju närmare 
vi kommer det offentliga företagsförvärvet, desto mer information når marknaden i och 
med att allt fler investerare får vetskap om det och handlar på den. 
!

3.1.2 Random Walk Hypothesis 
En annan hypotes som stödjer det tidigare resonemanget om effektiva marknader är 
Random Walk Hypothesis, d.v.s rörelser som sker slumpartat (Pearson, 1905, s.342). 
Denna teori grundar sig i att aktiepriset rör sig slumpartat upp och ner, och att 
potentiella investerare inte kan förutspå hur kursen kommer att röra sig framöver 
(Kendall, 1953; Cootner, 1964; Fama, 1965). Vi kan i Figur 4 se hur denna random 
walk går till. 
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Figur 4: Random walk  
(The Full Wiki) 
 
Ponera att det från början utgår åtta stycken personer från samma ställe på kartan, punkt 
0, som sedan slumpvist rör sig mot ett håll under en viss tid, för att sedan byta riktning 
eller fortsätta. Vi kan i detta diagram se hur dessa personer rör sig under en bestämd 
tidsperiod t samt se hur deras rörelsemönster präglas av en tydlig slumpfaktor. Detta 
slumpartade rörelsemönster är något som ligger till grund för the random walk 
hypothesis vilket vi ska gå in på närmare nedan. 
!
I sitt arbete menar Fama (1965) att aktier följer ovanstående slumpartade 
rörelsemönster, att oberoende om aktiekursen från dagen innan gått upp eller ner så kan 
kursen röra sig slumpartat åt vilket håll som helst nästa handelsdag. Denna slutsats är 
något som Samuelson (1965) och Mandelbrot (1966) också delar där de i sina 
individuella studier skriver att det är omöjligt att förutspå en framtida avkastning för en 
aktie och att aktiepriset således följer en så kallad random walk. 
 

”A blindfolded chimpanzee throwing darts at the Wall Street Journal 
could select a portfolio that would do as well as the experts” (Malkiel, 
1973, s.17) 

!
Vidare skriver och testar Malkiel (1973) teorin om att aktiekurser följer en random 
walk. Undersökningen utfördes av hans studenter som var och en fick en aktie som var 
värderad till 350 kr. Stängningspriset varje dag blev bestämt genom att singla slant, om 
det blev en krona så blev priset högre och en klave så blev priset lägre.  Med andra ord 
hade aktien 50 % chans att gå upp eller ner gentemot föregående dags stängningskurs. 
Efter periodens slut ritade Malkiel upp resultatet av undersökningen i ett diagram och 
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gav det sedan till en person verksam inom teknisk analys av aktier med uppfattningen 
att aktiemönster upprepar sig igen. Resultatet blev att personen till en början ville köpa 
aktien då han kunde se trender från materialet. Det Malkiel ville belysa med sin 
undersökning var att en aktie kan röra sig lika slumpmässigt som att singla slant och att 
det därför är omöjligt att förutspå hur aktiekursen kommer att röra sig i framtiden. 
!
För att illustrera och visa på teorins aktualitet, att aktier rör sig slumpartat och att man 
inte kan förutspå aktiepriset utan att ny information finns på marknaden, har vi i Figur 5 
visat hur aktiepriset rör sig för Elekta AB:s B-aktie.  
 

 
 
Figur 5: Elekta AB:s aktieutveckling under tidsperioden 2010-02-23 – 2011-02-23 
(Dagens Industri) 
 
Här kan vi urskönja ett slumpartat mönster som påminner mycket om 
oregelbundenheten i Figur 4. Vi kan se att aktiekursen går upp och ner på ett till synes 
slumpartat vis, vilket förklaras med att det tillkommer ny information på marknaden. 
Beroende på om denna information är positiv eller negativ så går kursen upp eller ner i 
diagrammet.  
!
Sammanfattningsvis kan argumenten för effektiva marknadshypotesen anses styrkta av 
att aktiepriserna anses röra sig i likhet med en random walk. Aktiepriserna anses spegla 
all den information som finns tillgänglig på marknaden och för att en aktie ska gå upp 
eller ner så behövs det ny information. Denna information kommer i ett oregelbundet 
flöde vilket vi kan utröna av vågorna i Figur 5.  

3.1.3 Kritiken mot den effektiva marknadshypotesen 
Efter Famas publikation 1969 har forskningen gått vidare och intagit en mer kritisk 
ståndpunkt gällande den effektiva marknadshypotesen. Framförallt är bevis och 
argumentation koncentrerad till den irrationella investeraren samt vilken effekt det har 
fått för Famas effektiva marknadshypotes. Tongivande kritiker har bland annat varit 
Caneman och Rieper (1998) som menar, till skillnad från Famas studie, att investerare 
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överlag inte kan vara helt rationella, det måste finnas särdrag i människan som tyder på 
en irrationell bedömning av information. Dessa särdrag kan vara den attityd 
investeraren har gentemot risk, där exempelvis dennes motvilja att sälja en aktie som 
går dåligt är framträdande då man vid en försäljning realiserar sin förlust (Odean, 1998). 
Ytterligare ett särdrag är hur investeraren på ett irrationellt sätt reagerar på fakta i sitt 
investeringsbeslut då denne resonerar kring valet av finansiellt instrument samt om man 
vill investera ur ett kort eller långt tidsperspektiv.  

Vidare menar Benartzi och Thales (1995) att investeraren tenderar att välja en aktie om 
denne endast ser till den långa positiva avkastningsinformationen, men välja 
fondalternativet om denne endast ser till den korta, mycket volatila, 
avkastningsinformationen i aktien. Beroende på vilken information investeraren blir 
exponerad för när denne tittar på en akties fakta så reagerar investeraren annorlunda. 
Denna känslighet i investeringsbeslutet tyder på en irrationell bedömning. (Benartzi & 
Thaler, 1995) 

Annan forskning som ifrågasätter den effektiva marknaden är Fischer och Blacks (1986) 
klassiska studie ”Noise”. Där fortsätter författarna resonemanget om att investerare är 
irrationella, man handlar på buller på marknaden, så kallad Noise, istället för på 
rationell information. Det målas upp en personlig, irrationell, efterfrågan för aktier som 
får marknadsprissättningen att bli felaktig. Därför gör dessa så kallade ”Noise traders” 
att marknaden blir ineffektiv och kurserna motsvarar således inte bara all tillgänglig 
information, utan även också dessa irrationella investerares förväntningar. Ytterligare 
forskning menar att effektiva marknader inte existerar eftersom om aktiepriset ständigt 
speglade det verkliga värdet skulle inte investerare bemöda sig att lägga ner tid på att 
undersöka aktien mer noggrant då detta skulle vara onödigt kostsamt (Grossman & 
Stiglitz, 1980). 
!
Mycket av kritiken mot effektiva marknader är uppbyggd kring att investeraren är 
irrationell, men det finns samtidigt argument som talar emot denna kritik. Shleifer 
(2000, s.3) skriver att den effektiva marknadshypotesen inte dör bara för att investerare 
är irrationella. Vi kan se att en av grundpelarna i den effektiva marknadshypotesen visar 
på att irrationella investerare tenderar att ta ut varandra på ett effektivt sätt, då de 
handlar slumpmässigt och i stor volym med varandra. Det fundamentala priset på aktien 
påverkas därför i liten grad eller inte alls av denna handel. 
 

3.1.4 Sammanfattningsvis 
Sammantaget är det inte vår uppgift att visa vad som är rätt eller fel gällande effektiva 
marknader, utan vi vill med denna text upplysa dig hur den aktuella 
forskningssituationen ser ut, och vilka argument varje sida framför. Vi anser att det är 
viktigt att läsaren av denna uppsats har med sig den kunskap som faktisk existerar runt 
effektiva marknader och håller denna i bakhuvudet när vi nu fortsätter studera teorin 
bakom börsintroduktioner närmare. Tidigare forskning har visat att den effektiva 
marknadshypotesen inte håller på förhand (Rydqvist, 1993; Ibbotson et al., 1994; Woo, 
2000), då det ständigt uppstår en uppgång första dagen. Vi skall nu titta närmare på 
teorin för denna ineffektivitet gällande börsintroduktioner. 
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3.2 IPO:s generellt 
I detta avsnitt kommer vi att studera börsintroduktioner närmare. Vi kommer bland 
annat ge svar på frågorna: Varför väljer företag att ge ut sina aktier till allmän handel? 
Hur går processen till att bli ett börshandlat bolag? Vilka aktörer är verksamma i 
processen? När väljer företag att börsintroducera sig? Vi kommer även diskutera hur 
den nuvarande forskningen på området ser ut, vad det forskas respektive inte forskas 
om. I Figur 6 illustrerar vi hur avsnittet ”3.2 IPO:s generellt” är uppbyggt. 
!

!
 
Figur 6: Börsintroduktionens fyra element 
!
3.2.1 Varför? 
När företag för första gången ger ut sina aktier till försäljning så säger man att dessa 
handlas på en primärmarknad, en ”förstahandsmarknad” vars funktion enbart är att hitta 
ägare (nya som gamla) till de nya aktierna som ges ut. Nästa steg, där börsen kommer in 
och spelar en stor roll är sekundärmarknaden, ”andrahandsmarknaden” där aktier genom 
standardavtal fritt kan byta ägare och på så vis bli likvida. Fördelen med dessa 
standardavtal är att handelsprocessen rationaliseras, preciseras och helt enkelt gör det 
enklare att handla med aktier (Ramberg & Ramberg, 2007, s.73). Det är inte helt olikt 
bilmarknaden där bilmodeller först utformas av tillverkaren för att sedan säljas till 
nybilsköpare, i vårt fall till tecknare av aktier vid börsintroduktioner. Efter att bilen 
första gången sålts kan den någorlunda enkelt säljas vidare på en fungerande 
andrahandsmarknad för begagnade bilar, givetvis beroende på vissa karaktäristika på 
bilen; exempelvis hur vanlig den är, hur dyr den är och hur riskfylld den är, precis som 
med aktier. 
!
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Vad som är viktigt att förstå är varför företag väljer att ge ut sina aktier. För att förstå 
detta är det av stor vikt att veta vad för sorts ägare det finns till företag före 
börsintroduktionen, då olika ägare sannolikt har olika motiv att introducera sitt företag 
på börsen. Rydqvist och Högholm (1995, s.290) kategoriserar ägarna utifrån sex 
kategorier; familj, samföretag (joint venture), anställda, ideella organisationer, 
stat/kommun och publika företag. Den sista kategorin är dock inget vi skall studera 
vidare då denna kategori till största del avser equity carve outs och liknande, mer 
information om varför vi väljer bort denna kategori finns i 4.2 Statistisk urval. Rydqvist 
och Högholm fann att familjeägda företag var de absolut vanligaste att börsnoteras med 
över hälften av alla introduktioner. Kategorin innefattar inte bara enfamiljsföretag utan 
upp till sju familjer kan vara inblandade innan företaget slutar kategoriseras som 
familjeföretag. Övriga kategorier bygger på ett spritt ägandeskap redan innan 
börsintroduktionen, t.ex. är joint venture en företagsform där företaget ägs av flera 
personer och/eller institutioner.  
!
Olika orsaker till varför noteringen görs existerar, ofta anges tillgång till tidigare 
nämnda sekundärmarknaden som ett av de starkaste argumenten till börsintroduktion, 
att få tillgång till denna marknad och därmed expansionskapital (Ritter & Welch, 2002, 
s.5). Emellertid kan kapitalanskaffning ske på ett närmast otaligt antal sätt där 
börsintroduktion är ett av flertalet alternativ, exempelvis kan det också ske genom 
lånefinansiering eller riktad emission till valda investerare. Grundvall et al (2007, s.18) 
undersökte från ett svenskt perspektiv ”ett relativt stort antal prospekt” och fann 
följande motiv för marknadsnoteringar angivna i prospekten, sorterad efter deras 
subjektiva bedömning om vad som var vanligt förekommande och vilka motiv som 
vägde tyngst. 
 

1. Tillgång till riskkapitalmarknaden – Ofta med betoning på att i framtiden få 
tillgång till riskkapital genom nyemissioner. Jenkinson och Ljungqvist (2001, 
s.36) menar på att 82 % av alla börsintroduktioner mellan 1995-2001 har tagit in 
externt kapital. 

2. Betala med egna aktier – Öppnar för förvärvar av företag genom 
apportemissioner, d.v.s. betala med nyemitterade aktier vilket ofta krävs för att 
förvärv ska kunna förverkligas. 

3. Likviditet i aktier – när fåmansbolag varit mycket framgångsrika kan företaget i 
sig vara mycket värt, men utan att ägaren kan tycka sig dra nytta av det då 
aktierna i företaget inte är lätta att omsätta. För att råda bot på detta kan ägare ge 
ut sina aktier och på så vis sälja hela eller delar av sitt innehav för att, om inte 
annat, minska den finansiella risken (Rydqvist & Högholm, 1995, s.292). 
Tidigare var detta mycket vanligare då undersökningar visar att t.ex. 67 % av de 
portugisiska introduktionerna under 1980- och 1990-talet enbart sålde från 
tidigare aktieägare (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.36). 

4. Publicitet – det uppstår ofta rent affärsmässiga fördelar av att bli ett börsnoterat 
bolag, helt plötsligt kommer allt bolaget företar sig att följas kontinuerligt av 
finansanalytiker inom massmedia, banker och fondkommissionärsbolag. (Ritter 
& Welch, 2002, s.5) 

5. Status – vid handel med andra parter, speciellt utomlands, stärks generellt 
företagets status om det är aktivt handlat vid en börs och företaget kan 
förhoppningsvis avtala till sig mer förmånliga villkor (Rydqvist & Högholm, 
1995, s.292). Ofta anses en börsnotering, med alla dess uppföljningar som det 
innebär, vara en slags kvalitetsstämpel för företaget och dess verksamhet och det 
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blir betydligt enklare för potentiella uppköpare att hitta företaget (Maksimovic 
& Pichler, 2001; Zingales, 1995, s.426). 

6. Rekrytering – kan länkas samman med föregående punkt till stor del. Många 
noterade bolag säger sig ha märkt av att en notering har underlättat rekrytering 
av kompetent nyckelpersonal. (Rydqvist & Högholm, 1995, s.292) 

7. Delägarskap för anställda – en notering underlättar i hög grad möjligheten för 
ägaren/ägarna att belöna de anställda genom delägarskap i företaget. Om inte 
företaget är börsnoterat kan det endast antas ett begränsat intresse att få ta del av 
företagets aktier då dessa inte kan säljas. 

8. Generationsskifte – kan medverka till att lösa konflikter i samband med att 
familjeföretag förs vidare till arvtagare. Antag t.ex. att arvtagarna har olika 
intressen av att vara verksam i företaget, då kan en börsnotering vara ett bra sätt 
att dela upp boet utan att bolaget behöver splittras upp eller säljas i sin helhet. 

9. Skatteskäl – i många fall kan skattetekniska skäl vara en förklaring till 
börsintroduktionen, dock är den svenska skattelagstiftning ständigt föränderlig 
varför konsekvenserna av att bli publikt handlat ständigt skiljer sig åt.  

10. Pris på företaget – vid överlåtelse av företag uppstår ofta tvister om vad det 
riktiga priset på ett företag bör vara, ett alternativ är att ge ut aktierna till allmän 
handel och låta marknaden bestämma priset på aktierna och på så vis lösa 
konflikten och få ett bestämt pris. Forskare argumenterar att börsintroduktioner 
ofta görs för att höja försäljningspriset. (Zingales, 1995, s.426; Mello & Parsons, 
1998)  

11. ”Positivt tryck” – många anser att marknadens värdering av och intresse för 
börsnoterade företag genererar ett ”positivt tryck” för anställda och ledning 
vilket kan uppfattas som stimulerande. 

 
Grundvall et al (2007, s.20-21) nämner att andra motiv kan förekomma och att dessa 
ofta är ägarrelaterade. Vidare argumenterar man för att ökad internationalisering och 
institutionellt ägande kan vara andra motiv bakom en börsintroduktion, vi anser dock att 
dessa motiv ryms inom ramen av punkten Status. Vår åsikt är att statusen som ett 
företag får genom att noteras på en börs underlättar handeln av företagets aktier och att 
det inte utgör ett eget motiv, utan bara en utvidgning av statusbegreppet. Likaledes 
menar vi att om ett krav för att företaget ska kunna tas över av en institutionell ägare är 
att företaget blir börshandlat så är detta också en förändring i status och ingen egen 
anledning att bli börshandlad. 
!
Alla mynt har en baksida, så också börsintroduktioner. När företag planerar att göra en 
börsintroduktion har de flertalet nackdelar som måste övervägas innan de kan fatta ett 
slutgiltigt beslut om att ge ut aktierna. Vi kommer här att föra en kortare diskussion om 
nackdelarna med en introduktion med syftet att uppnå en balanserad bild av valet att 
låta introducera sina aktier på en börs eller ej. 
!
För det första så har vi själva kostnaden med noteringen, en kostnad som inte bör 
ringaktas. Engångskostnader är t.ex. kostnader för att frambringa ett prospekt (ex. 
konsultarvode till rådgivare och revisorer), en juridisk due diligence (ofta innefattande 
en skattemässig genomgång och finansiell due diligence), kostnader för att bygga upp 
styrsystem och rapportering som svarar mot börsens krav, genomgång och 
kompletteringar av föregående års delårsrapporter och årsredovisningar, hemsida som 
uppfyller vissa krav, roadshows där företaget presenteras för potentiella investerare, 
utbildning för personal och ledning, kostnad för underwriter (ofta cirka 2-6 % på 
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placerat kapital), ansökningsavgift till börsen (600 000 kr plus ettårsuppföljningen om 
150 000 kr för Nasdaq OMX Nordic Exchange) samt slutligen kostnad för anslutning 
till Värdepapperscentralen (VPC). (Nasdaq OMX Nordic) 
!
Kostnaderna tar inte heller slut i och med att företaget har introducerats, årligen 
återkommer kostnader som: ledningsresurser för omvärldsbevakning, kontakter med 
analytiker och massmedia, högre ställda rapporteringskrav, kvartalsavgifter till börsen 
(48 000 kr - 750 000 kr för Nasdaq OMX Nordic Exchange) samt löpande avgifter till 
VPC. (Nasdaq OMX Nordic) 
 
Andra viktiga nackdelar som bör belysas är starkt sammankopplade med fördelar. 
Exempelvis ger tillgång till aktiemarknaden väldigt strikta krav på intern styrning och 
extern information. Publicitet som fås kan leda till vad som upplevs som negativ 
massmedial bevakning, skatteskäl kan vara så väl positiva som negativa och förändras 
periodvis, marknadsmässig värdering kan anses felaktig, ett ”positivt tryck” kan leda till 
kortsiktigt tänkande samt en uppköpsmöjlighet kan vara desamma som en uppköpsrisk. 
(Grundvall et al., 2007, s.21-22) 
!
3.2.2 Hur? 
Efter att i föregående avsnitt tagit del av varför företag väljer att börsintroducera sig 
skall vi nu titta lite närmare på hur det går till när detta sker. Även här anser vi det vara 
av stor vikt att förstå de bakomliggande delarna i processen med att börsintroducera ett 
företag. I denna redogörelse av stegen för att nå börsintroduktion kommer vi dock att 
följa Jenkinson och Ljungqvists metodologi i Figur 7 (2001, s.9-23), detta p.g.a. att 
dessa författare anses ledande inom IPO-forskningen och vi anser att deras process på 
ett bra sätt beskriver introduktionsförfarandet. 
!

!
Figur 7: Introduktionsförfarandet 
!
Första steget för företaget bör rimligtvis vara att undersöka och bestämma var man skall 
lista sina aktier. Att ”bara lista sig” är inget som är möjligt, en börsintroduktion i 
Sverige beräknas i genomsnitt ta 6-12 månader (Grundvall et al., 2007, s.41). Tidigare 
var det aldrig någon diskussion om i vilket land man skulle välja att lista sig, det skulle 
naturligtvis ske i hemlandet, nu med den fria rörligheten och den stora konkurrensen 
gällande handelsplattformar finns det en hel del att ta ställning till (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s.9). En viktig fråga är t.ex. den om regleringar av marknader, bl.a. 
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måste företagen ta ställning om de vill gå igenom de ovan nämnda relativt stränga 
kraven för introduktion på Nasdaq OMX, eller om de vill undslippa många av de krav 
och notera sig på en mindre lista. Konsekvensen av en mindre lista är bl.a. att det blir 
relativt mindre handel med bolagets aktie då bristen på information gör aktierna 
svåranalyserade. 
!
Nästa steg för företaget blir att välja en lead underwriter, d.v.s. i de allra flesta svenska 
fall en investmentbank som hjälper till med noteringsprocessen (Grundvall et al., 2007, 
s.46). ”Lead” representerar att det är den huvudsakliga affärspartnern, idag är det långt 
ifrån ovanligt att flera underwriters/affärsbanker går samman och bildar så kallade 
”syndikat” för att kunna nå ut till fler potentiella köpare i vidareförsäljningen av den 
noterade aktien och för att sprida risken. Vanliga svenska underwriters är inhemska 
banker så som Handelsbanken, SEB och Carnegie, men även utländska banker i 
egenskap av Morgan Stanley och Goldman Sachs förekommer någorlunda frekvent som 
underwriters. Vilken affärsbank som väljs beror till stor del på vilket rykte banken har. 
Tidigare historik om lyckade börsintroduktioner är oerhört viktigt att ha med sig när det 
gäller att locka investerare (Ross et al., 2005, s.546). Investmentbanken hjälper 
vanligtvis till med många saker vid introduktionen, varav vi kommer att beröra de 
viktigaste bitarna nedan, notera att vi hädanefter kommer att prata om underwriter och 
investmentbank analogt då deras roll i praktiken blir densamma. Värt att notera är att 
det finns forskning som tyder på att företag som ska introducera sig väljer mellan att 
betala en hög avgift till underwritern och få ett högt introduktionspris eller låg avgift 
och ett lågt introduktionspris (Ljungqvist, Jenkinson & Wilhelm, 2003). 
!
Avtalen mellan underwritern och företaget är i regel utformat på ett av två olika sätt, 
firm commitment eller best effort. Firm commitment är det äldre sättet vilket innebär att 
underwritern köper alla aktier av företaget för att sedan sälja dem vidare. Underwritern 
blir kompenserad med mellanskillnaden mellan vad denne köper aktierna från företaget 
för och vad de kan sälja vidare aktierna till marknaden för. Således garanterar 
(underwrites) affärsbanken att aktier blir sålda, varifrån uttrycket underwriter har 
uppstått. Best effort å andra sidan innebär inte att underwritern köper några aktier 
själva, utan att de endast tar på sig att förmedla affären till en så bra kurs som möjligt, 
d.v.s. underwritern står inte risken att aktierna inte blir sålda utan agerar enbart som 
kommissionär. (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.12; Ross et al., 2005, s.544). Ritter 
(1987, s.270) har i en undersökning visat att när det kommer till relativt små 
börsintroduktioner med lite pengar i spel så är best effort den vanligaste avtalsformen, 
medan firm commitment är absolut vanligast vid stora börsintroduktioner.  
!
Rydqvist (1993, s.1) kom i en svensk undersökning fram till att underprissättningen var 
betydligt större när man använde sig av best effort jämfört när man använde sig av firm 
commitment (14 % mot 48 %), något som förklarades av Baron (1982, s.975) med att 
underwriters inte arbetar lika hårt vid best effort som vid firm commitment. Vidare 
ansåg Rydqvist (1993, s.1-2) även att best effort var det absolut vanligaste 
förekommande i Sverige, troligtvis beroende på den relativt låga storleken på 
börsintroduktionerna. Nämnas bör dock att Rydqvists (1993) urvalsperiod var före vår 
urvalperiod och att vilken typ av avtal som används mycket väl kan fluktuera över tid. 
!
Efter att företaget valt affärsbank och man slutit avtal med denna börjar arbetet med att 
sätta ihop ett prospekt. Ett prospekt skulle man egentligen kunna kalla säljbrev, då man 
främst vill försöka framställa bolaget i så god dager som möjligt för investerare. Vissa 
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begränsningar och krav på innehåll finns uppställt från såväl börsen som från 
myndigheterna, t.ex. måste man visa på tidigare års årsredovisningar och hur antalet 
aktier utvecklats. Slutligen måste prospektet godkännas av Finansinspektionen och/eller 
börsen beroende på storlek och var introduktionen sker (Nasdaq OMX Nordic). 
Vanligtvis är det främst underwriterns uppgift att framställa prospektet, men det kräver 
även resurser från bolaget bl.a. i form av faktauppgifter och input från ledning för att 
sätta en ”personlig prägel” på prospektet. En viktig del av upprättande av prospekt är 
den omfattande juridiska granskningen som sker i samband med prospektarbetet, för att 
säkerställa att de uppgifter som presenteras är riktiga och att det inte föreligger några 
juridiska hinder för att introducera bolaget (Grundvall et al., 2007, s.47). 
!
Fjärde steget blir sedan att marknadsföra prospektet då underwritern börjar se sig om 
vad marknaden verkar vara villig att betala för företaget och använder den 
informationen för att prissätta aktierna. Marknadsföringen kan bedrivas på ett flertal vis, 
men ett frekvent förekommande inslag är att man gör så kallade ”road shows” då man 
åker land och rike runt och säljer in aktien till analytiker och investerare. Man skulle 
kunna tänka sig att detta skulle ha till syfte att delge investerare mer information om 
aktien, ofta framkommer dock inte mycket mer än vad som står i prospektet under dessa 
road shows, och ofta verkar dessa mer gynna företaget som ger ut sina aktier än den 
potentiella köparen. När t.ex. Microsoft var ute på sin road show inför deras 
börsintroduktion instruerades företagets VD Bill Gates av sina advokater att inte säga 
ett ord som avvek från prospektet eller tillförde ny information (Uttal, 1986). Dessa 
road shows tar ofta väldigt mycket anspråk på ledningens resurser då dessa måste delta i 
marknadsföringen av företaget. Parallellt med road shows tar underwritern ofta kontakt 
med alla sina potentiella köpare för att försöka bygga ett intresse runt aktien. (Grundvall 
et al., 2007, s.49; Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.13-15) 
!
Det slutliga steget enligt Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.15-21) är att bestämma 
priset på aktierna. Naturligtvis beror prissättningen till viss del på om man ger ut helt 
nya aktier, enbart säljer befintliga aktier eller säljer en blandning av nya och gamla 
aktier. Generellt skulle man kunna säga att det finns tre olika varianter av prissättning; 
fast pris, book building eller auktion. Metoden att sälja till fast pris utgår ifrån att ett fast 
pris sätts och att det sedan är det upp till köpare att teckna sig till detta pris. Ett problem 
uppstår om aktien blir övertecknad, hur skall man då fördela aktierna? Vanliga 
lösningar är pro rata (proportionell) fördelning eller att man lottar ut aktierna, det finns 
även förespråkare för att underwritern subjektivt ska få välja vem denne vill ’’belöna” 
och sälja till. Nackdelen med den ofta lagstadgade pro ratafördelningen är att 
investerare kan försöka sätta detta i system och på förhand överteckna sig kraftigt för att 
garantera sig om att få teckna ett stort antal aktier vid börsintroduktioner som bedöms 
attraktiva (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.16). 
!
Book building, innebär att det ”byggs böcker” (i praktiken Excelfiler eller motsvarande) 
vilket forskningen menar på är den i Sverige, och världen, vanligaste metoden att sälja 
nyintroducerade aktier (Grundvall et al., 2007, s.49). Genom att fråga investerare, ofta 
redan under road showen, hur många aktier de vill teckna sig för och vilket pris de vill 
betala för dessa bygger man filer med intressenter. Rent praktiskt kan detta gestalta sig 
på många olika sätt, t.ex. kan man fråga rakt ut hur många aktier man är villig att binda 
sig för, givet ett visst pris, eller så ber man kanske om en flexiblare kurva med flera 
priser och information om hur många aktier man är villig att köpa till olika pris. 
Naturligtvis lämpar sig detta mestadels för stora institutionella investerare och inte så 
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mycket för småsparare eller mindre återförsäljare av aktier. Med hjälp av detta bör en 
uppfattning av vad ett framtida marknadspris kommer att bli kunna bildas då det plockar 
bort mycket av den informationsasymmetri som finns när ett företag listar sina aktier för 
första gången. Det är alltid underwritern, med hjälp av det utgivande företaget, som i 
slutändan godtyckligt bestämmer vem som ska få köpa aktien, vilket inte nödvändigtvis 
behöver vara den som bjuder mest om detta inte anses vara en passande investerare. 
!
Vad som kan vara värt att notera är att det inte alltid är book building och fast pris som 
skiljer sig nämnvärt åt. Det kan hända att underwritern tar reda på så mycket om 
intresset för aktien vid ett fast prisförfarande att man i praktiken sätter samma pris som 
skulle ha satts ifall man hade sålt aktien via ett book buildingförfarande (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s.23). I Rydqvists artikel från 1993 om börsintroduktioner gjorda i 
Sverige nämns inte book buildingförfarandet överhuvudtaget, vilket indikerar att någon 
skillnad på book building och fast pris överhuvudtaget inte görs i Sverige. 
!
Slutligen finns alternativet med en formell auktion, vilket är ett förfarande där 
investerare får bjuda på de aktier som finns till försäljning. Här får investerarna till 
skillnad mot book buildingförfarandet öppet bjuda på aktierna och hela processen anses 
vara mycket mer transparent och objektiv. Teorier existerar om att investerarna inte 
släpper denna information frivilligt, vilket vi senare kommer att diskutera vidare i 3.3.2 
Förklaringsmodellerna. Användandet av denna metod varierar både över tid och rum, i 
Storbritannien används exempelvis metoden väldigt frekvent till och med mitten på 
1980-talet för att sedan försvinna mer eller mindre helt. I Japan å andra sidan har 
användandet ökat under 1990-talet sedan lagstiftarna gjorde auktionsförfarandet 
obligatoriskt (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.19-20). I Sverige finns det lite forskning 
på hur frekvent förekommande auktion är, men Rydqvist pekar på att det endast använts 
i ytterst marginell utsträckning i Sverige under tidsperioden 1970-1991 (Rydqvist, 1993, 
s.15).  
!
Utöver detta måste man ta ställning till vilket nominellt pris man vill sätta per aktie, 
men studier har visat att det har en viss betydelse vilket pris man sätter för att attrahera 
olika sorters investerare. Exempelvis pekar studier på att höga priser skrämmer bort 
småsparare, men attraherar stora institutionella investerare. (Lipman, 2000; Fernando, 
Krishnamurthy & Spindt, 2004)  
!
Vid en första anblick kan en underwriter tänkas ha incitament att överprissätta aktien för 
att göra sina klienter nöjda, och på så vis få en större bonus (ofta kopplad till best effort) 
eller en större vinst vid vidareförsäljning av aktierna (firm commitment). Dock anlitas 
som vi beskrev ovan ofta underwritern på basis av deras rykte, varför det finns en 
uppenbar risk med att konstant överprissätta aktierna, det torde till och med vara bättre 
att regelmässigt underprisätta aktierna ur ett ryktesperspektiv. (Ross et al., 2005, s.546) 
!
Märk väl att alla dessa steg sällan följs strikt åt, utan man jobbar ofta parallellt med 
många av stegen samtidigt. Notera också att detta endast är standardutförandet, det finns 
troligen otaliga varianter av noteringsprocessen, men merparten av introduktionerna 
följer dock detta på förhand bestämda mönster. (Jenkinson och Ljungqvist s.9) 
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3.2.3 När? 
!

“The [current] rule in the IPO market seems to be: Buy it at any price” 
(Wall Street Journal, 1996, s.B1) 

!
Efter att ha tidigare diskuterat varför och hur, ger vi oss nu i kast med frågan när 
företag väljer att introducera sig på börsen. Man skulle kunna säga att här slutar mer 
eller mindre teorin bakom effektiva marknader att gälla och den mer specialiserade 
underprissättningsteorin träder i kraft, och då mer specifikt den delen av 
underprissättningsteorin som sedan långt tillbaka kallas för teorin om ”heta och kalla 
marknader”. (Ibbotson & Jaffe, 1975; Ritter, 1984) 
!
Figur 8 beskriver just dessa heta och kalla marknader. 
 

 
Figur 8: Heta och kalla marknader i USA under perioden 1975-2000  
(Helwege, 2004, s.549) 
!
Givet denna bild kan det kännas lockande att anta att börsintroduktioner sker alldeles 
slumpvis, teorin på området säger dock att så inte är fallet. Vad forskare tycks kunna se, 
och enas om, är att över tiden och över olika länder finns det ett stort mått av positiv 
autokorrelation. Perioder med många börsintroduktioner tenderar att helt enkelt att 
följas av fler perioder med många börsintroduktioner samt perioder med god avkastning 
på börsintroduktioner följs av många börsintroduktioner (Lowry & Schwert, 2002, 
s.1196). Detta existerar dock inte i all oändlighet då det skulle leda till att det alltid var 
heta/kalla marknader, men det sker mer ofta än vad som skulle kunna anses som 
slumpvis. Ofta är det endast ett litet segment som driver den starka utvecklingen av så 
kallade ”heta marknader”. I figur 8 ovan kan det exempelvis nämnas att det var ett stort 
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antal IT-företag som börsintroducerades under 1998-2000. Detta förklaras i teorin av att 
när det kommer ut ett nytt företag, med en affärsidé på en potentiellt stor marknad, vill 
många följa efter och få en del av kakan (Stoughton, Wang & Zechner, 2001; 
Benveniste, Busaba & Wilhelm, 2002; Maksimovic & Pichler, 1998). 
!
Vidare föreslår Högholm (1994, s.13) att underprissättning ska vara beroende av hur 
index förändras från det att teckningen av aktien avslutas till det att aktien noteras på 
börsen. Tanken bakom detta torde vara att denna förändring i marknadens preferenser 
också ska speglas i underprissättningen. Helt enkelt om marknaden ser mer ljust på 
världen och värderar allting mycket högre (p.g.a. av makroekonomisk statistik t.ex.) 
kommer det också förändra marknadsvärdet på aktien. 
!
Som vi tidigare nämnt i avsnittet om effektiva marknader säger teorin att en aktie alltid 
är marknadsmässigt värderad, därför borde det inte spela någon roll när företag väljer 
att gå från privat till publikt. En italiensk studie gjord av Pagano, Panetta, & Zingales, 
(1998) menar dock på att klustren av börsintroduktioner visar på just 
marknadsineffektivitet. Dock kan det tänkas att när börsen står högt och det allmänt är 
ljusa tider är företagets framtidstro stor och man tror sig kunna växa mer och därför 
behöver mer kapital varför man söker sig till den öppna aktiemarknaden (Lowry, 2003). 
!
Vidare behöver inte fluktuationerna enbart bero på företagen, det kan även ha att göra 
med de olika börsernas krav. Om t.ex. börserna skärper börsintroduktionskraven 
minskar det sannolikt benägenheten att börsintroducera sig, man har sett att när företag 
inte får speciellt bra villkor vid börsintroduktioner tenderar få företag att lista sig. 
(Lerner, Shane & Tsai, 2003) 
!
Om de tidigare ägarna är väldigt måna om att bibehålla så stor kontroll som möjligt av 
företaget efter IPO: n så väljer de sannolikt att ge ut sina aktier under en tidpunkt då 
börsen står högt. Då behövs inte så många aktier ges ut för att få in de summor som 
efterfrågas, och på så vis undviker ägarna ge ifrån sig speciellt mycket aktier, vilket 
leder till att utspädningseffekten minskar (Lucas & McDonald, 1990). En annan aspekt 
som påverkar är definitivt skuldsättningsgraden för företaget, är företaget till stor del 
skuldsatt så kan ytterligare lån vara svåra att få och en IPO kan verka attraktivare. När 
företag inte gör särdeles stora vinster, men framtiden verkar ljus har man också sett att 
många företag valt att lista sig. Även regimskiften har ansetts kunna påverka, t.ex. om 
den nya ledningen i landet/delstaten höjer skatten på kapitalvinster kan det ge positiva 
effekter på antalet börsintroduktioner (Rydqvist, 1997; Jenkinson & Ljungqvist, 2001, 
s.47). 
!
Slutligen för att knyta an till citatet med vilket vi inledde detta avsnitt med visar Baker 
och Wurglers (2000) studie att företag reagerar på tidpunkter när investerare är 
överoptimistiska och ser dessa tillfällen som ett ”window of opportunity” att 
börsintroducera sig. Detta kan kanske vara en del av förklaringen till varför mer än 
dubbelt så många företag börsintroducerade runt om i världen under 2010 som under 
2009 (Bunder, 2011, s.2). 
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3.2.4 Vilka? 
I detta avsnitt ska vi gå in djupare och titta på vilka företag det är som väljer att lista sig, 
ett ämne som det inte skrivits lika mycket om i litteraturen, men vi skall ändå försöka 
titta på vilka gemensam karaktäristiska det finns bland företag som väljer att 
börsintroducera sig. 
!
Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.33) fann i en studie av företag före den senaste IPO-
boomen att de flesta europeiska företag var betydligt äldre och mer väletablerade än 
sina amerikanska kusiner. När europeiska företag som listade sig hade funnits i 50 år låg 
motsvarande snitt för amerikanska bolag på under tio år. Rydqvist och Högholm (1995, 
s.291) fann liknande resultat när man i sin urvalsgrupp bestående av 308 
börsintroducerade bolag i Sverige fann att medelåldern bland dessa var 38 år. Vidare 
fann även Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.33) att traditionell industri så som banker 
och tillverkningsindustri dominerade den europeiska marknaden före den stora boomen 
1998, medan mer riskabla risk-kapitalbolag var populära i USA. Dock satte boomen fart 
på börsintroducerandet och börserna runt om i Europa insåg att de kunde tjäna stora 
pengar på att låta fler företag få tillgång till börsen. Detta samtidigt som börsindexen 
världen över steg kraftigt och många ville då på de börsreglerade marknaderna, vilket 
medförde att betydligt fler och mer varierande bolag sökte sig till börsen. Efter boomen 
sjönk medelåldern markant på europeiska börsintroducerade bolag betydligt närmare 
sina amerikanska kusiner. Många mindre bolag letade sig också in på börsen och erbjöd 
investeringar inom allt från bioteknologi till media och internetbolag (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s.36). Dock är det lite oklart vad läget är just nu då Ernst och Young 
noterat att under 2010 var det till största del större och stabilare företag som tagit klivet 
ut på börsen (Bunder, 2011, s.3) 
!
Pagano, Panetta och Zingales (1998, s.60) visade i sin italienska studie att stora företag 
samt företag med höga P/B-tal och företag i branscher med höga P/B-tal, var troligare 
kandidater till att börsintroducera sig än övriga företag. Detta stöds också av Lerners 
(1994) studie där han visar att höga P/B-tal har en ”substantiell effekt” för företags 
introduktionsbeslut. Pagano, Panetta och Zingales visade även att kreditkostnaden för 
företag som listade sig blev lägre efter introduktionen, vilket möjligtvis kan anses vara 
ett incitament för företag med hög skuldsättningsgrad att lista sig. 
!
Ett intressant karaktärsdrag att studera lite närmare på är huruvida vinsten i företaget 
varit positiv eller negativ. Från Ritter och Welch (2002) studie kan vi dra slutsatsen att 
synen på att ett företag måste göra vinst för att kunna notera sig har förändrats drastiskt 
genom åren. Från att under 1960- och 1970-talet måste ha visat på positiva resultat i 
åtminstone ett par år, till att under ”bubbelåren” under sent 1990-tal till tidigt 2000-tal 
ofta visat på negativt resultat. Detta negativa resultat var något som hela 79 % av 
företagen som introducerades på börsen hade vid dessa ”bubbelår”. 
!
En allmänt vedertagen sanning inom såväl forskarvärlden som de som jobbar praktiskt 
med börsintroduktioner är att kvaliteten på företag försämras under ”heta” marknader 
när det kommer ut många företag (Ritter & Welch, 2002). Emellertid så visar Helwege 
och Liang (2001) att det finns få observerbara skillnader mellan företag som kommer ut 
i heta och kalla marknader. Konsistent med detta så visar Loughran och Ritter (2004) att 
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medianåldern på börsintroducerade bolag varit relativt konstant från 1980 fram till 
1998, då IT-bommen inleddes. 
!

3.3 Underprissättning 
Vi fortsätter nu nedåt i vår tratt och kommer från den generella 
börsintroduktionsdiskussionen till den mer specifika underprissättningsproblematiken. 
Denna del kommer att vara uppdelad i två enkla och greppbara bitar. För det första så 
kommer vi att titta lite närmare på exakt vad underprissättning är och hur den ser ut 
världen över, sedan kommer vi i det avslutande avsnittet att undersöka vilka modeller 
forskare använt sig av för att förklara detta fenomen. 
!
3.3.1 Fenomenet 
Underprissättning eller initial rabatt är som vi redan tidigare nämnt i 
introduktionskapitlet skillnaden mellan vad investerare tecknar sig att köpa en aktie för 
innan den kommer ut och marknadspriset för denna aktie vid börsens stängning första 
handelsdagen. Detta antyder att en investerare skulle kunna systematiskt teckna sig för 
nya börsintroduktioner och sälja dessa när de omsätts i handeln första dagen och på så 
sätt göra en systematisk vinst, vad som i litteraturen kallas för ”Jenkinson’s trading 
rule” (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.48). Dock borde inte denna 
arbitragevinstmöjlighet vara möjlig om teorin om effektiva marknader enligt ovan skall 
anses hålla och forskarna har länge kallat detta fenomen för en ”förbryllande anomali” 
(Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.41). 
!
Företeelsen med aktier som systematisk stiger i värde första handelsdagen är ingen ny 
företeelse, redan på 1970-talet noterade amerikanska forskare detta (Stoll & Curley, 
1970; Reilly, 1973; Logue, 1973; Ibbotson, 1975). Eftersom forskning visar att 
underprissättning finns i alla länder med en aktiemarknad var det bara en tidsfråga innan 
problemet med underprissättning skulle göra sig påmint här i Sverige (Ibbotson et al., 
1994). Kostnaden för det introducerade företaget har inom det engelska språket fått ett 
mycket talande namn; ”money left on the table”, d.v.s. stängningskursen första dagen 
subtraherat med introduktionspriset multiplicerat med antalet aktier som utgivits (Ritter, 
1998, s.15). Varje år går företag runt om i världen miste om enorma summor som blir 
”lämnade vid bordet” på detta sätt (Dimbrowski & Brooks, 2004). Enligt 
redovisningsfirma Ernst and Youngs beräkningar gjordes börsintroduktioner runt om i 
världen för ett värde av närmare 300 miljarder dollar under 2010 (Bunder, 2011, s.3). 
Ponera att företagen som begick dessa börsintroduktioner kunnat ta ut 10 % extra, vilket 
vi kan se i Tabell 1 nedan är en väldigt låg siffra, så kan man se att detta är ett väldigt 
betydande fenomen. Som sagt visar forskning runt om i världen på underprissättning av 
varierande storlek, Tabell 1 visar ett axplock av de studier om underprissättning och 
dess storlek som gjorts i olika länder. 
 
Tabell 1: Underprissättning världen över (omarbetad version från Loughran et al., 
2010) 
Land Antal 

introduktioner 
Tidsperiod Underprissättning Källa 

Brasilien 253 1979-2009 35,8 % Aggarwal, Leal & 
Hernandez; Saito; Ushisima 

Finland 162 1971-2006 17,2 % Keloharju 
Frankrike 686 1983-2009 10,6 % Husson & Jacquillat; Leleux 
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Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.39-40) förklarar dessa skillnader mellan länder 
framförallt med att det existerar politiska och byråkratiska skillnader. En systematik 
som tydligt märkts i forskningen (om än lite sämre på vårt urval ovan) är att 
underprissättning tenderar att vara betydligt kraftigare i utvecklingsländer än i 
välutvecklade länder. Lagstiftningar och byråkratiska system i dessa utvecklingsländer 
tenderar att vara av lägre kvalitet från ett marknadseffektivt perspektiv sätt. 
Favorisering är en annan egenskap som lett till stora initiala rabatter i såväl utvecklade 
som icke-utvecklade länder, exempelvis genom att vissa politiker blivit förfördelade 
aktier som i Japan, där en skandal med aktien Recruit Cosmos tvingade 
premiärministern att avgå (Sanger, 1990). Som tidigare nämnts varierar rabatten också 
till stor del på vilket sorts avtal som finns mellan underwritern och företaget samt på 
vilket sätt underwritern säljer ut aktierna. Dessa avtal tenderar att skilja sig länder 
emellan, mycket p.g.a. lagstiftning och byråkratiska regler, men också beroende på 
vilka traditioner och vanor som finns i landet. Trots detta kan inte vi författare låta bli 
att tycka att det är häpnadsväckande att samma fenomen finns spritt runt om i världen, 
oberoende av hur ekonomierna är uppbyggda med plan/marknadsekonomi, oberoende 
hur företagsövervakningen sker, oberoende på de kulturella skillnader som finns länder 
emellan o.s.v. 
!
Precis som antalet börsintroduktioner anses variera över tid genom stark positiv 
autokorrelation kan ett mönster med stark positiv autokorrelation urskönjas när det 
gäller underprissättningens storlek, höga initiala rabatter tenderar att följas av höga 
initiala rabatter (Ibbotson et al., 1994). Även om dessa mönster liknar varandra väldigt 
mycket så följs de inte helt åt, det förefaller finnas en logg där först perioder med stor 
underprissättning följs av perioder med många introduktioner (Ritter & Loughran, 
2004). Detta samband specificeras än mer av Lowry och Schwert (2002, s.1181) som 

& Muzyka; Paliard & 
Belletante; Derrien & 
Womack; Chahine; Ritter; 
Vismara 

Grekland 373 1976-2009 50,8 % Nounis, Kazantzis & 
Thomas; Thomadakis, 
Gounopoulos & Nounis 

Italien 273 1985-2009 16,4 % Arosio, Giudici & Paleari; 
Cassia, Paleari & Redondi; 
Vismara 

Japan 3078 1970-2009 40,5 % Fukuda; Dawson & Hiraki; 
Hebner & Hiraki; Pettway & 
Kaneko; Hamao, Packer, & 
Ritter; Kaneko & Pettway 

Kina 1762 1990-2009 156,1 % Chen, Choi, & Jiang; Jia & 
Zhang 

Sverige 406 1980-2006 27,3 % Rydqvist; Schuster; Simonov; 
Ritter 

Tyskland 704 1978-2009 25,2 % Ljungqvist; Rocholl: Ritter; 
Vismara 

USA 12069 1960-2009 16,9 % Ibbotson, Sindelar & Ritter; 
Ritter 
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menar att höga initiala rabatter leder till frekventa börsintroduktioner under sex månader 
framöver.  
!
Dock anses inte bara perioder av höga rabatter vara vägledande för om rabatten i 
framtiden kommer att bli hög, forskning har även visat att när börsen som helhet är hög 
så tenderar den initiala rabatten att bli stor också (Davids & Yeomans, 1976 
(Storbritannien); Reilly, 1977 (USA); McGuinnes, 1992 (Hong Kong); Rydqvist, 1993 
(Sverige)). Detta leder naturligtvis till att när den rådande underprissättningen är stor 
och börsen står högt kan underwriters övertyga sina kunder om att det är bra tider att gå 
publikt nu och att företagen kan få väldigt mycket för sina aktier om de passar på just 
nu, eftersom marknaden är ”hungrig” på börsintroduktioner och kan tänka sig att betala 
mycket för dem. Eventuellt kan än fler förklaringsvariabler skönjas, Ljungqvists (1997) 
studie om tyska IPO:s visar att underprissättningen tenderar att bli större när 
makroekonomisk statistik är positiv, när redan listade företag ger ut mer aktier och när 
aktievolatiliteten är låg. 
!
Historiskt sett har det å andra sidan även existerat perioder med initial överprissättning, 
d.v.s. perioder när aktier som kommit ut i genomsnitt har stängt på en lägre kurs än vad 
de introducerades till, dock är dessa perioder extremt ovanliga. Jenkinson och 
Ljungqvist (2001, s.48) nämner att dessa perioder endast har inträffat under 15 av 160 
kvartal mellan 1960-1999 i USA och aldrig under motsvarande period i Tyskland. Vad 
som har kunnat sägas om dessa perioder är att det alltid varit extremt få introduktioner 
och att börsen generellt sätt har gått dåligt denna period. Naturligtvis råder då 
underwritern sina kunder att avvakta när man ser att tiderna är dåliga och företag 
värderas lågt. Ljungqvist och Wilhelms (2002, s.195) studie visar att när Nasdaq 
Composite index under 2002 stod vid trettio-årslägsta så ökade antalet återtagna 
börsintroduktionsansökningar dramatiskt till historiskt höga nivåer. 
 
3.3.2 Förklaringsmodellerna 
Storleken på underprissättningen kan dock inte enbart anses förklarad med hjälp av heta 
och kalla marknader, eller för den delen att investerare behöver en riskpremium då lite 
information finns om aktien. För om så vore fallet, varför skulle då de investerare som 
köper aktierna vid första dagens stängning inte kräva samma riskpremium. Information 
om aktien/företaget har sannolikt inte ökat lika dramatiskt under det första dygnet som 
aktiekursen. Visst skulle man kunna tänka sig en sådan rabatt för de första investerarna, 
men att rabatten (27,3 % enligt de svenska studierna i tabellen ovan) skulle skilja sig så 
kraftigt åt mellan de som tecknar sig initialt och de som köper på första dagen är 
befängt (Ritter & Welch, 2002, s.10). För att svara på detta har forskare sedan länge 
sökt finna förklaringar, redan 1975 lanserade Ibbotson (s.264) en rad teorier om vad 
som kunde tänkas förklara detta fenomen. 
!
Jay R. Ritter, en ”outstanding scholar” enligt Ross et al (2005, s.549), är om möjligt 
ansedd som den mest framstående forskaren inom IPO-forskningen. Han har 
sammanfattat forskningen med olika förklaringsmodeller och listat sju olika 
förklaringsmodeller vilka kan anses relevanta (Ritter, 1998). Den uppmärksamme 
läsaren reagerar må hända på att detta kan tyckas vara långt tillbaka i tiden, att det borde 
ha kommit banbrytande teorier som har föranlett förkastningen av dessa teorier under de 
13 år som passerat sedan denna artikel skrevs, men forskningen har inte gått så mycket 
framåt sedan dess. Nedan visar att det fortfarande forskas med utgångspunkt från dessa 
teorier. Exempelvis utgår även Jenkinson och Ljungqvist (2001) samt Ljungqvist (2007) 
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ifrån en snarlik uppsättning teorier varför vi anser att dessa förklaringar fortfarande är 
relevanta och inte kan förkastas. Dock har vi valt att inte ta med förklaringsmodeller likt 
den presenterad av Boehmer och Fisher (2001) som rör förklaringar av 
underprissättningen efter att introduktionen är gjord, i Boehmer och Fisher’s t.ex. fall 
med hur mycket handlad aktien varit efter introduktionen. Vi anser att det inte faller 
inom ramen för vårt syfte att studera eftereffekterna av introduktionen, ty vi fokuserar 
enbart på faktorer vilka på förhand (i.e. funnits innan introduktionen) kan hjälpa till att 
förklara fenomenet. 
!
Vi har här valt att gruppera våra teorier på ett liknande sätt som nämndes i 1.2 
Problembakgrund, d.v.s. efter symmetrisk eller asymmetrisk information, allt för att det 
skall bli så överskådligt som möjligt. Vi skall nu studera samtliga dessa teorier lite 
närmare utifrån den senaste forskningen inom respektive område. Precis som tidigare 
söker vi i största möjliga mån översätta uttryck till svenska, men där vi anser att de 
förlorar sin innebörd eller bildar egendomliga uttryck p.g.a. översättningen väljer vi att 
inte översätta. 
!
Asymmetrisk information 
Som vi nämnde i inledningskapitlet så utgår många av de dominerande teorierna inom 
IPO-forskningen från ståndpunkten att investerare och utgivande företag inte innehar 
samma informationsmängd. Den gemensamma nämnaren för alla asymmetriska 
informationsteorier är att ju mer asymmetrisk information som existerar, desto större 
blir underprissättningen (Ritter & Welch, 2002, s.16) Vi ska nu undersöka de största 
och viktigaste teorierna; ”Winner’s Curse” (ungefär vinnarens förbannelse på svenska), 
Signaleringsteorin, Principal-Agent teorin, The Market Feedback Hypothesis och 
Cascadeteorin. Den första teorin hänför sig till teorier som utgår från att investerare 
sitter på mer information än vad företagen besitter (Winner’s Curse), medan de 
nästkommande (från Signaleringsteorin) hänför sig till teorier som utgår från att det är 
företagen som har mer information än det utgivande företaget. 
!
Winner’s curse 
En av de allra viktigaste och vanligast förekommande förklaringsmodell är teorin om 
Winners Curse som lanserades 1986 av Harvardprofessorn Kevin Rock. Denna teori 
baserar sig egentligen på att utgivarsidan inte har någon aning om aktiens egentliga 
värde. Dock finns det, likt Schleifers teorem (2000 s.2), ett antal investerare, men inte 
alla, med tillräckligt mycket information för att avgöra företagets verkliga värde. Den 
information som dessa investerare besitter tar sig uttryck genom att de välinformerade 
köper ”rätt” aktier, d.v.s. de aktier som är underprissatta. De investerare som är dåligt 
informerade å andra sidan tenderar att köpa alla aktier, vare sig aktierna är bra eller 
dåliga. När sedan aktierna säljs till fast pris kommer också de välinformerade 
investerarna att bjuda på de ”bra” aktierna medan de dåligt informerade investerarna 
bjuder allena på de ”dåliga” aktierna. Detta leder till att de investerarna som är de sämre 
informerade ”vinner” och blir tilldelade fler aktier. På detta sätt blir de dåligt 
informerade investerarna medvetna om att de informerade investerarna inte var 
intresserade av denna ”dåliga” aktie överhuvudtaget, varifrån uttrycket ”Winner’s 
Curse” uppstått. 
!
Teorin gör gällande att eftersom samtliga aktörer är medvetna om detta så kräver de 
dåligt informerade investerarna att alla företag underprissätter sina aktier för att de inte 
ska behöva ta risken att köpa ”dåliga” aktier och förlora i det långa loppet. P.g.a. detta 
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så underprissätter således alla utgivare sina aktier för att inte riskera att de 
välinformerade investerarna väljer bort dessa aktier och att de dåligt informerade drar 
sig ur marknaden helt. Fortfarande kommer dock de välinformerade att tränga undan de 
dåligt informerade aktörerna när det kommer till de ”bästa”, mest underprissatta, 
erbjudandena. 
 
Beatty och Ritter (1986, s.227) tar det hela ett steg längre och utvecklar ett resonemang 
om att underprissättningens storlek borde vara större då högre osäkerhet existerar före 
utgivandet av aktien. Hyllmetrar med studier har följt i kölvattnet efter denna artikel där 
alla möjliga osäkerhetsvariabler är prövade för att se om de har en inverkan på 
underprissättningens storlek. Exempelvis så har företagskaraktäristika granskats i form 
av ålder (Ritter 1984; Megginson & Weiss, 1991) och omsättningen (Ritter, 1984). 
Även hur erbjudandet utformats har studerats närmare, exempelvis genom nominellt 
pris (Tinic, 1988; Prabhala & Puri, 1998; Brennan & Hughes, 1991; Beatty & Welch, 
1996) och storleken på underwriterns avgift (Habib & Ljungqvist, 2001; Prabhala & 
Puri, 1998; Bloch, 1989) har forskare letat samband med. Även diverse olika mått på 
hur mycket information som företagen har valt att utlämna genom prospektet har 
studerats närmare (Clarkson & Markley, 1994; Beatty & Ritter, 1986, s.227; 
McGuinness, 1992; Beatty & Welch, 1996). Vidare har även certifieringsgraden 
studerats närmare, bl.a. genom att undersöka ryktet hos underwritern (Megginson & 
Weiss, 1991; Carter & Manaster 1990; Habib & Ljungqvist, 2001; Beatty & Welch, 
1996) samt slutligen eftermarknadsvariabler, exempelvis har studier gjorts på hur 
mycket handel som skett de första dagarna efter introduktionen (Miller & Reilly, 1987; 
Prabhala & Puri, 1998; Göppl & Sauer, 1990).  
!
Noterbart med alla dessa ovanstående studier är att de nästan uteslutande grundas på 
amerikansk data och att de har kommit fram till olika resultat, d.v.s. någon konsensus 
har inte gått att fastslå. Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.69) argumenterar för att mer 
information produceras eftersom introduktionsprocessen fortgår och att därför borde 
inte företagskaraktäristika som omsättning spela någon roll i längden, inte heller anser 
man att eftermarknaden borde spela någon roll då den informationen inte fanns 
tillgänglig vid introduktionstillfället. Vi delar detta synsätt att eftermarknadsvariabler 
inte bör spelar någon större roll för underprissättning, men vi inte avfärdar 
företagskaraktäristiska på samma sätt då vi tror att det kan ha en betydande roll. 
!
Signaleringsteorin 
I denna mycket välkända och väl accepterade förklaringsmodell utgår man från att det 
är företagen som har informationsövertaget jämfört med investerarna. För att visa på 
företagets stora värde väljer man således att underprissätta aktierna för att locka 
investerare, och på så vis signalera kvalitet. Den allra första forskaren att nämna 
signaleringsteorier var Spence (1973), dock var hans syfte inte att studera 
börsintroduktioner, utan arbetsmarknader. Ibbotson (1975, s.264) å andra sidan anses 
vara grundaren till signaleringsteorin inom IPO-forskningen, dock har hans verk 
kommit att byggas på ett antal betydelsefulla varianter skapade av Allen och Faulhaber 
(1989, s.319), Grinblatt och Hwang (1989), samt Welch (1989; 1996). 
!
För att till fullo förstå signaleringsteorin bör man förstå ”Lemons problemet” (Akerlof, 
1970), en teori om asymmetrisk information som går ut på att köpare och säljare är 
olika informerade. Spence (1973) använde sig av exemplet med arbetssökande och 
arbetsgivare vid en anställningssituation. Antag att det finns några bra personer att 
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anställa och att resterande arbetssökande är mindre passande för jobbet, men att 
samtliga försöker ge sken av att de är lämpliga. De arbetssökande vet hur väl lämpade 
de är för jobbet, men företaget har ingen aning om vilka arbetssökande som passar bra 
in och vilka som inte passar in, företaget vet inte vilka som är ”sura citroner”. En 
liknande situation kan enligt denna teori anses uppstå när en mängd börsintroduktioner 
genomförs, de företag som låter introducera sig vet om de är ett bra företag eller inte, 
men den utomstående investeraren kan inte särskilja vilket företag som är bra och vilket 
som är dåligt. För att råda bukt på detta problem menar denna teori att de bra företagen 
signalerar sin kvalitét genom att sänka priset på sina aktier, eller som Ritter och Welch 
(2002, s.1803) uttrycker det:  
!

“High quality firms demonstrate that they are high quality by throwing 
money away.” 

!
Ibbotson (1975, s.264) menar på att företagen underprissäter aktierna i syfte att ”lämna 
en god smak i munnen” hos investerarna, d.v.s. för att de skulle vara nöjda och positivt 
inställda till aktien. Man skulle kunna fråga sig varför denna goda smak, jo för att locka 
investerare att vid ett senare tillfälle köpa fler aktier till ett högre pris menar Welch 
(1989). Andra fördelar med detta har anförts, exempelvis att företagen skall kunna 
strama åt utdelningsvillkoren (Allen och Faulhaber, 1989, s.317) samt för att få mer 
(positiv) uppmärksamhet från analytiker (Chemmanur, 1993). 
!
Teorin säger helt enkelt att företagen genom att medvetet underprissätta sina aktier mer 
signalerar högre kvalitét, samtidigt som det naturligtvis är en avvägning om hur mycket 
pengar man har råd att minska sina förtjänster från börsintroduktionen med. Dock kan 
det ifrågasättas om det verkligen är det optimala sättet att marknadsföra sina aktier 
(Riter & Welch, 2002, s.11). Andra sätt att visa att man är ett bra och pålitligt företag 
som faller utom signaleringsteorin, men sannolikt borde ha samma syfte kan vara att 
anlita en pålitlig underwriter, som tidigare bara sysslat med respektabla företag, eller att 
konsultera någon utomstående för en oberoende genomgång av företaget för att visa att 
det man visar upp faktiskt stämmer överens med verkligheten (Booth & Smith, 1986, 
s.280). 
!
Även om signaleringsteorin kan kännas intuitiv och relativt enkel att greppa finns det 
mycket kritik framförd mot den. Mycket av denna kritik riktar sig mot tveksamheten i 
att de flesta företag verkligen planerar att ge ut mer aktier i en nyemission kort efter 
börsintroduktionen, vilket man bör göra för att få tillbaka de pengar man spenderar på 
att underprissätta aktien. Detta kan tyckas speciellt underligt i länder där de tidigare 
ägarna har företrädesrätt vid nyemissioner, som exempelvis i Sverige, då det anses 
allmänt känt att nyemissioner till tidigare ägare är värdeneutrala, d.v.s. det anses inte 
finnas någon mening att ta ut mer betalt av tidigare ägare för att sedan dela ut de 
pengarna till samma ägare (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.79). Det är helt enkelt svårt 
att förstå varför signalering genom underprissättning skulle vara det bästa alternativet, 
om det inte skulle vara det mest kostnadseffektiva alternativet, vilket verkar långt ifrån 
troligt. 
!
De empiriska studierna gjorda med utgångspunkt från signaleringsteorin är många och 
resultaten är ytterst varierande. Man har t.ex. testat om storleken på underprissättningen 
har betydelse för sannolikheten för att företaget ska ge ut nya aktier i framtiden. Bevis 
från Finland (Keloharju, 1993) och Hong Kong (McGuinnes, 1992) tyder faktiskt på att 
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så är fallet, medan brittiska (Jenkinson, 1990) och en uppsjö av amerikanska bevis (t.ex. 
James, 1992; Garfinkel, 1993; Spiess & Pettway, 1997) pekar på motsatsen. Vidare 
visade Welch (1989) på att endast 25 % av företagen som börsintroducerades 1977-
1982 återvände till marknaden inom tre år för att ta in ”stora belopp i relation till 
introduktionen”. Naturligtvis gör subjektiviteten kring definitionen av ett stort belopp 
att det är svårt att dra några vidare slutsatser, men vi finner det intressant att så 
förhållandevis få företag återvänt till marknaden. En tredje viktig forskningsdel bör 
också nämnas, nämligen att om ”bra” företag väljer att underprissätta sina aktier så 
borde det också synas att dessa ”bra” företag också går bäst efter introduktionen. En 
studie baserad på cash flow av Jain och Kini (1994) visar dock att så inte är fallet och 
att det inte finns något som helst samband mellan cash flow och underprissättningens 
storlek. 
!
Principal-agent teorin, utgivande företag vs underwritern 
Denna modell har sitt ursprung i Barons arbete från 1982 och belyser till skillnad mot 
de tidigare modellerna underwriterns roll vid utgivningsförfarandet. Investmentbanken 
anlitas för att sköta noteringsförfarandet av företaget som ska låta notera sig och vi kan 
se att här uppstår ett så kallat principal-agent förhållande. D.v.s. ett förhållande där 
principalen (företaget) och agenten (underwritern) har olika mål och syften och båda 
försöker uppnå sina egna mål i första hand och där övervakningen är komplicerad varför 
det utgivande företaget tillåter ett visst mått av underprissättning. Detta aktualiseras än 
mer av det faktum att det allt som oftast råder begränsad konkurrens på 
underwritermarknaden, med endast ett fåtal aktörer som dominerar marknaden, speciellt 
i Sverige där utbudet av underwriters kan anses vara tämligen begränsat. 
!
Om vi emellertid lämnar diskussionen om konkurrensen på underwritermarknaden för 
tillfället och endast koncentrerar oss på underwriter-utgivande företag förhållandet kan 
vi se att det nog troligen är så att underwritern som specialiserat sig på 
börsintroduktioner har ett informationsövertag, ett övertag som kan kännas lockande att 
nyttja. En teori som anförts är att underwritern skulle kunna liera sig med köpsidan och 
minimera ansträngningarna för att marknadsföra aktien för att på så vis dra nytta av 
underprissättningen själva. (Ritter & Welch, 2002, s.16) 
!
I likhet med tidigare modeller är bevis för att detta skulle ske inte speciellt starka. 
Muscarella och Vetsuypens (1989) testade om det fanns någon skillnad mellan 
investmentbankernas egna börsintroduktioner och ”vanliga” introduktioner. De fann att 
någon sådan skillnad inte förelåg, investmentbankernas aktier var lika mycket 
underprissatta som ”vanliga” aktier. Investmentbankerna som ”var sin egen 
underwriter” kunde inte ha en strategi för att dra nytta av underprissättningen på sina 
egna aktier varför bevisen anses peka på att någon sådan medveten underprissättning 
inte existerar från deras sida. Naturligtvis utesluter inte detta att det finns oseriösa 
underwriters på marknaden som aktivt söker nyttja detta informationsövertag, men 
bevisen pekar på att merparten av investmentbankerna inte agerar på detta vis. 
!
The market feedback hypothesis 
För att spinna vidare på underwriterns roll kommer vi nu in i nästa teori, the market 
feedback hypothesis, en teori som menar att underwriterns viktigaste roll är att ta reda 
på hur investerare värderar företagets aktier, genom användandet av book building. 
Upphovet till detta förklaringsteorem anses vara studier gjorda av Benveniste och 
Spindt (1989) samt Benveniste och Wilhelm (1990). Teorin går helt enkelt ut på att 
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underwritern i prissättningsstadiet samlar in information om vad investerare är villiga 
att betala för företagets aktier och för att få denna information måste investerarna 
kompenseras med initial rabatt. 
!
Till en början kan detta låta egendomligt, men låt oss betrakta situationen ur 
investerarens synvinkel. Skulle investeraren inte få någon kompensation för att säga sitt 
pris för aktien så skulle denne inte vara speciellt villig att släppa sitt pris, ett exempel 
med siffror får illustrera; en investerare är beredd att som mest betala 60 kr för en aktie, 
men är rädd att om denne nämner detta till underwritern så kommer investeraren att 
behöva betala den summan. Istället väljer investeraren att ange att denne maximalt kan 
tänka sig att betala 55 kr och på så vis får köpa aktien till ett förmånligare pris. Detta 
medför väldigt mycket besvär för underwritern som försöker förstå vad marknaden 
verkligen är villig att betala för aktien, så för att underlätta och minska den felaktiga 
informationen kommunicerar underwritern att man skall underprissätta aktierna så att 
aktien i alla fall säljs billigare än vad investeraren är villig att betala för aktien. På så vis 
kan investeraren ange sitt verkliga pris på aktien (60 kr) och samtidigt åtnjuta rabatten 
som denne får för att ha lämnat denna information och köpa aktien till 55 kr. 
!
Naturligtvis är dock det hela mer komplicerat än så, skulle underwritern ha agerat som i 
fallet ovan så skulle inte det utgivande företaget ha det bättre ställt än innan. Antag 
istället att investeraren hade lagt bud på 10 aktier á 55 kr/st. För att göra en vinst med 5 
kr per aktie, dock läggs många bud och hade aktierna distribuerats proportionellt så 
skulle investeraren endast ha erhållit 5 aktier och gjort en vinst med 25 kr. Underwritern 
vet dock med hjälp av informationen som investeraren lämnat att aktien är värd 60 kr, 
varför denna väljer att sätta priset till 57 kr istället och för att inte investeraren skall bli 
lidande tilldelas denne istället alla de aktier som denne bjöd på, d.v.s. investeraren gör 
istället en vinst på 30 kr (60-57 * 10 aktier). I detta exempel har således både 
investeraren och det utgivande företaget gynnats av den sanningsenligt lämnade 
informationen. 
!
Underwriters som är mer aktiva på IPO-marknaden har sannolikt även en annan fördel 
jämfört med underwriters som inte är lika verksamma på marknaden, den underwritern 
som är flitigt förekommande kan ”straffa” investerare som lämnar felaktig information 
genom att vid en senare börsintroduktion inte låta denne få köpa några aktier. Detta gör 
således att det blir lättare och billigare för de stora underwriterna att förmedla 
börsintroduktioner. P.g.a. denna starka ställning kan till och med underwriters tvinga 
investerare som de har en tät kontakt med att köpa ”dåliga” börsintroduktioner till ett 
högt pris. (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.92) 
!
Kritik mot denna teori existerar precis som i de andra modellerna, speciellt har kritiken 
inriktats mot att det i många länder inte är tillåtet att sälja aktier till olika pris och 
allokera aktierna godtyckligt, vilket leder till att det blir svårare att bygga denna 
långsiktiga relation mellan underwriter och investerare. I Sverige får dock aktier både 
prissättas olika och fördelas godtyckligt, med det förbehållet att företaget måste nämna i 
prospektet hur aktierna skall fördelas. Detta görs ofta med hjälp av ytterst vaga 
formuleringar, i stil med “fördelas av styrelsen för att premiera ett brett institutionellt 
ägande”. 
!
Att testa denna teori är inte enkelt då man för att kunna testa den optimalt skulle behöva 
detaljerad information rörande buden och allokeringen av aktierna, information som 



Johansson & Nilsson, 2011 

!
!

$%!

underwriters inte gärna delar med sig av. Om man hade tillgång till denna information 
stöter man på ett nytt problem när det kommer till vetskapen om investeraren har en 
långvarig relation till underwritern, information som kan vara synnerligen känslig för 
båda parter att lämna ut. Cornelli och Goldreichs (1999; 2000) studier bygger på en av 
väldigt få tillfällen då forskare fått tillgång till sådan information via en europeisk 
investmentbank, och med hjälp av denna information lyckas man stödja the market 
feedback hypothesis. Alternativ till empiriska studier utan tillgång till detta datamaterial 
existerar dock, exempelvis har forskare tittat på om antalet aktier som utges eller pris 
reviderats, då detta kan anses bero på investerares intresse (Jenkinson och Ljungqvist, 
2001, s.104). 
!
Exakt hur bra denna modell fungerar i verkligheten är omtvistat, t.ex. höjer Jenkinson 
och Ljungqvist (2001, s.106-107) denna teori till skyarna och menar att detta kan vara 
den viktigaste modellen som tagits fram inom forskningen, medan belackare som Ritter 
och Welch (2002, s.14) menar att det är orealistiskt att tro att denna modell ska kunna 
förklara mer än några enstaka procent underprissättning. 
!
Cascade-teorin 
Eller Bandwagon hypothesis som den också kallas skulle kunna ses som en spin-off på 
föregående teorem, the market feedback hypothesis, med den skillnaden att man här 
utgår ifrån att aktien säljs via ett fast prisförfarande. I denna modell framlagd av Welch 
(1992, s.723) antas investerare ”följa John” och agera efter hur marknaden i stort agerar, 
köper många aktier i en börsintroduktion så kommer många andra att följa efter p.g.a. 
de inte vill missa den eventuella möjligheten att detta skulle vara en bra aktie. Detta kan 
även te sig omvänt, d.v.s. att om ingen köper den aktie som investeraren har tänkt sig 
köpa så avstår denne från att köpa trots att denne anser aktien vara attraktivt värderad. 
Således bildas en smal balansgång som underwritern måste gå, prissätts aktien för högt 
kommer ingen att vilja köpa den, medan om den prissätts för lågt så kommer många 
vilja ha den, men man kommer att gå miste om mycket pengar, andel ”money left on the 
table” blir stor. Amihud, Hauser, och Kirsh (2001) finner att detta också kan stödjas 
empiriskt då man genom att studera ett antal introduktioner sett att de tenderar att vara 
väldigt övertecknade eller undertecknade, i princip aldrig bara fulltecknade. 
!
En viktig grupp investerare blir således de första investerarna som så småningom lockar 
med sig den stora massan att investera i aktien. Dessa investerare har dock kunskap om 
hur värdefulla de är för företaget och begär därför en stor initial rabatt för att teckna sig 
i företaget (Jenkinson & Ljungqvist, 2001, s.95). Vad forskare har sett är att p.g.a. 
denna öppenhet måste en större initial rabatt till vid detta förfarande än vid book 
buildningförfarandet (Benveniste & Busaba, 1997). 
!
Symmetrisk information 
Följande teorier avhandlar den avsevärt mindre forskningsgrenen som utgår från att det 
inte finns någon asymmetrisk information, i alla fall ingen asymmetrisk information av 
betydelse. Vi utgår således ifrån att det inte existerar något informationsövertag som vi 
såg i det tidigare avsnittet. 
  
Legala ansvarsteorin 
Ursprunget till denna förklaringsmodell har sitt ursprung i de tidiga skrifterna av Logue 
(1973) och Ibbotson (1975, s.264). Redan dessa (amerikanska) forskare såg, eller tyckte 
sig se, att underwriterns medvetet underprissatte aktierna man gav ut för att undgå att bli 
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stämda av aktieägarna efter introduktionen. När Tinic (1988, s.799) tittade närmare på 
två stora amerikanska underwriters fann han att de inte blev stämda mindre än 130 
gånger, bara under året 1986. Likaledes visade Lowry och Shu (2002, s.315) att knappa 
6 % av alla börsintroduktioner i USA ledde till stämningar mellan 1988-1995. Poängen 
med detta är att aktieägarna kan tänkas bli irriterade och därför stämma underwritern 
om aktien prissätts för högt och faller efter att den introducerats, och helt enkelt för att 
vara på säkra sidan så sätter man priset lågt för att inte riskera något. Det hela blir en 
sorts försäkring då en stämning kan vara kostsam på många plan, inte bara de direkta 
rättegångskostnaderna, men kanske framförallt kostnaden av ett skadat rykte (Tinic, 
1988; Hughes & Thakor, 1992). Vidare undersökte Hughes och Thakor (1992) 
sambandet mellan underprissättning och risken för stämning. Vad man fann var att ju 
mer överprissatt en aktie var desto större risk för stämning, men man fann också att 
underprissättning minskade sannolikheten för stämning, minskade risken att bli fälld av 
rätten samt minskade den relativa storleken på skadeståndet. Detta har dock inte fått stå 
oemotsagt, exempelvis menar Drake och Vetsuypens (1993) att underprissättning inte 
minskar risken för stämningar överhuvudtaget, att köpare av underprissatta aktier 
stämmer precis lika ofta som köpare av överprissatta aktier. 
 
Det kan tyckas lockande att acceptera detta resonemang med att underwriters 
underprissätter medvetet för att undslippa stämningar, men när man betänker att 
underprissättning även sker i länder, så som Sverige, där det juridiska klimatet ger vid 
handen att antalet stämningar är mycket begränsat, finner man att resonemanget faller 
tämligen platt. En underwriter i Sverige som överprissätter en aktie löper med andra ord 
ingen överhängande risk att ställas inför rätta. (Högholm, 1994, s.9) 
!
Den spridda ägandeskapsteorin 
Brennan och Franks utvecklade (1997) en teori om att företag som börsintroducerar sig 
inte vill förlora kontrollen och därför låter underprissätta sina aktier ordentligt för att 
skapa en stor efterfrågan (överteckning) så att många olika investerare blir intresserade 
av att köpa och man kan välja vilka som köper, alternativt fördela aktierna 
proportionellt om lagstiftningen kräver det, för att sprida ägandeskapet nog mycket och 
för att fortfarande kontrollera ”sitt” bolag. Genom detta undkommer man risken att en 
stor stark institutionell investerare ska ta kontrollen över bolaget, vilket man enligt 
teorin inte vill, varken direkt vid lanseringen eller senare (Grossman & Hart, 1980). 
Andra effekter som detta får är att företaget och dess aktier anses vara en ”offentlig 
vara”, vilket leder till att företagsövervakningen utifrån ofta blir undermåligt då inget 
tryck från någon stor ägare existerar (Shleifer & Vishny, 1986). 
!
Att testa detta kan tyckas komplicerat, men Brennan och Franks (1997, s.393-397) 
hittade en väg att testa detta genom att väldigt detaljerat följa aktiehandeln med 13 
brittiska introduktioner. Vad man kunde se ur dessa introduktioner var att stora bud 
diskriminerades till förmån för mindre bud, speciellt ju mer underprissatt och 
övertecknad en aktie var. 
!
Brennan och Franks resonemang har dock åtnjutit kritik p.g.a. att det borde vara nog så 
simpelt att köpa aktier på andrahandsmarknaden som på förstahandsmarknaden för den 
som verkligen vill. Brennan och Franks har dock svarat att ett sådant köp på 
andrahandsmarknaden troligtvis inte är lika attraktivt, eller ens attraktivt 
överhuvudtaget då priset på aktien skulle stiga kraftigt vid ett storskaligt köpande av 
aktien. 
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3.4 Operationalisering 
!

!
!
Figur 9: Börsintroduktionens fyra element!
!
Vi har nu redogjort för den teoretiska bakgrunden till vårt problem och skall nu gå in i 
nästa fas där vi skall försöka klarlägga hur svenska nyintroducerade aktiebolag med stor 
(positiv) och liten (negativ) rabatt skiljer sig åt. För att kunna testa detta behöver vi 
omsätta den teoretiska kunskapen till mer praktiskt mätbara antaganden, ett led i att 
göra detta testbart är att byta ut begreppen stor och liten mot positiv och negativ, för en 
djupare diskussion om detta hänvisar vi till avsnitt 1.5 Begreppsförklaring.  
 
Vi har för att kontrollera aktualitet och förfina precisionen i våra hypoteser varit i 
kontakt med framstående forskare inom området för att få kritik på dessa. Genom 
kontakt med Ritter, Loughran, Jenkinson, Ljungqvist, Welch samt Rydqvist har vi fått 
nödvändig och givande feedback (se mailet i Appendix 1).  
!
Uppbyggnaden av vår operationaliseringsdel utgår, likt Figur 9, ifrån företagets fyra 
fundamentala element vid en börsintroduktion. Vi har med hjälp av den teoretiska 
referensramen deducerat fram variabler som vi sedermera ämnar undersöka. Notera att 
många av variablerna nedan skulle passa väl in på flera rubriker, men att vi väljer att 
testa dessa under den rubrik som vi anser stämmer bäst in på den berörda variabeln. 
Man skulle kunna ställa sig frågan varför vi inte enbart testar variabler hämtade ur våra 
förklaringsmodeller, men vi anser att ett testande av fler variabler ger ett ljus till den 
brist på konsensus som råder inom IPO-forskningen och vi är även av den åsikten att 
alla äldre teorier omöjligen kan tänkas förklara underprissättningen fullt ut. Därför tror 
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vi att det definitivt finns saker att upptäcka inom IPO-forskningen och vi försöker leta 
efter dessa variabler som kan tänkas ha en inverkan. 
 

3.4.1 Varför? 
a) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt delger mer information 
om vad emissionslikviden skall användas till än företag som handlas med stor initial 
rabatt. 
!
b) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt avser dela ut en större 
del av vinsten till skillnad från företag som handlas med negativ rabatt. 
!
c) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt behåller kontrollen på 
ett liknande sätt som innan börsintroduktionen av företaget och företag som handlas 
med negativ rabatt vill förändra ägandeskapet. 
!
d) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt har annan initial 
ägarstruktur än företag som handlas med negativ rabatt. 
!
e) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt har fler motiv utöver 
kapitalanskaffning med börsintroduktionen än företag som handlas med negativ rabatt. 
 

3.4.2 Hur? 
a) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt kommer att ha ett högre 
nominellt pris än företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
b) Vi förväntar oss att företag med stor initial rabatt använder sig av ett fast pris-
metoden och företag som handlas med negativ rabatt använder sig av book building-
metoden vid försäljning av aktier. 
!
c) Vi förväntar oss att företag med negativ rabatt använder sig av firm commitment och 
företag som handlas med stor initial rabatt använder sig av best effort. 
!
d) Vi förväntar oss att det finns skillnader mellan de respektive extremgrupperna i valet 
av de största svenska investmentbankerna eller mindre investmentbanker som 
underwriter. 
!
e) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt ger ut nya aktier 
(nyemission) medan företag som handlas med negativ rabatt säljer befintliga aktier. 
!
f) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt tilldelar sina aktier i 
första hand till institutionella investerare medan företag som handlas med stor initial 
rabatt prioriterar tilldelning till mindre investerare. 
!
g) Vi förväntar oss att företag som handlas med liten rabatt låter underwritern sköta 
tilldelningen av aktier medan de som handlas med stor rabatt sköter tilldelningen själva. 
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3.4.3 När? 
a) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt föregås av en period då 
få börsintroduktioner görs och företag som handlas med stor initial rabatt föregås av en 
period då många börsintroduktioner görs. 
!
b) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt föregås av en period 
med höga initial rabatter för nyintroducerade företag, tvärtemot förväntar vi oss låga 
initiala rabatter för de företag som introducerats sex månader före de företag som 
handlas till negativ rabatt. 
!
c) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt har föregåtts av en 
sexmånadersperiod med stigande börsindex och att företag som handlas med negativ 
rabatt föregås av perioder med fallande börsindex. 
!
d) Vi förväntar oss att börsindex har sjunkit från det att pris fastställts till det att 
aktierna kommer ut på börsen för de företag med negativ rabatt, medan index stigit för 
de bolag som handlas med stor initial rabatt. 
!
e) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt har varit verksamma 
längre än företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
f) Vi förväntar oss att företag som handlas med stor initial rabatt börsintroduceras under 
andra delar av året än företag som handlas med negativ rabatt. 
 

3.4.4 Vilka? 
a) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt har ett lägre P/B-tal än 
företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
b) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt har ett lägre P/E-tal än 
företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
c) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt har en lägre 
skuldsättningsgrad än företag som handlas med stor initial rabatt. 
 
d) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt ska verka i stabila 
branscher medan de företag som handlas till positiv rabatt ska verka i riskabla 
branscher. 
 
e) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt är större storleksmässigt 
än företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
f) Vi förväntar oss att företag som handlas med negativ rabatt har ett högre resultat än 
företag som handlas med stor initial rabatt. 
!
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Figur 10: Begreppsapparat 
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4. Praktisk metod 
Det föregående avsnittet har avhandlat vår teoretiska referensram och vilka hypoteser vi avser 
testa. I detta kapitel redogör vi för hur det praktiska tillvägagångsättet har fortskridit då vi 
undersökt dessa hypoteser och vilken påverkan våra val har fått för studien. Vi ämnar redovisa 
vårt förfarande så långt som möjligt för att underlätta en eventuell framtida replikering av 
denna studie.  

4.1 Datainsamling 
Ett första steg mot att undersöka skillnader mellan företag togs med hjälp av officiell 
statistik, för att på så vis finna introduktionskurs och stängningskurs, vilka jämfördes 
för att se aktiens kursutveckling under första dagen i handel. Med denna information 
rörande underprissättningen kunde vi senare välja ut våra extrema segment av företag 
som vi avser titta närmare på i denna studie. 
 
Vid insamlandet av datamaterial kontaktades Nasdaq OMX Nordic i Stockholm via 
telefon för att ta reda på hur många börsintroduktioner som hade gjorts under 
tidsperioden på Nasdaq OMX Nordic, och dess föregångare Stockholmsbörsen, samt för 
att få del av deras datamaterial gällande öppningskurser respektive stängningskurser. Vi 
erhöll därefter Microsoft Excelfiler via mail med börsintroduktionsinformation, inte 
bara om den svenska börsen, utan även information om börsintroduktioner rörande de 
övriga nordiska länderna. Dock har vi som tidigare nämnts valt att inrikta oss på 
Sverige, varför vi endast använt oss av de svenska uppgifterna. 
 
Dock visade det sig att Excelfilerna var bristfälliga då såväl öppningskurser, men 
framförallt stängningskurser, saknades vilket medförde att vi tvingades komplettera det 
ursprungliga datamaterialet vi fått från Nasdaq OMX Nordic. Detta gjorde vi i första 
hand genom att söka efter aktiekurser på Internet, mer specifikt letade vi upp varje 
företag var för sig via aktieinformation på Nasdaq OMX Nordics statistiksida. Med 
hjälp av statistiksidan fann vi kompletterande information, men inte all information då 
information rörande avlistade företag inte finns tillgänglig på Nasdaq OMX Nordic 
hemsida. P.g.a. detta fick vi ett degressivt bortfall, d.v.s. bortfallet blev större ju längre 
bak i tiden vi kom då sannolikheten var lägre att företag som noterats tidigare 
fortfarande var aktiva på börsen. 
 
För att nå information om dessa äldre företag valde vi att använda oss av 
statistikdatabasen Datastream, tillgänglig i Umeå Universitetsbibliotek. Vid 
användandet av Datastream skickade vi en så kallad ”static request” till den centrala 
databasen som sedan skickade tillbaka den information vi efterfrågade. Eftersom vi 
hade vetskap om när börsintroduktionerna skedde för våra företag så hade vi redan 
datumet tillhanda för denna request. Sökorden som användes var “Unadjusted price” 
och “Opening price” för att hitta stängningskurs respektive introduktionskurs. Den 
största fördelen med Datastream var att det gick att söka på företag som inte var aktiva 
längre, vilket inte var möjligt när vi sökte efter aktiekurser på Nasdaq OMX Nordics 
statistiksida. 
 
Med företagen insamlade tog vi oss an den avsevärt större och krångligare uppgiften, att 
samla in erbjudandeprospekt från de företag vi ämnar undersöka. Första steget var här 
att kontakta Finansinspektionen, vilka har tillgång till samtliga prospekt från 1995 till 
nutid. Vid kontakten med Finansinspektionen erhöll vi prospekt på en CD-skiva p.g.a. 
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av den stora mängd data vi efterfrågat. Dock saknade vi fortfarande prospekt som 
Finansinspektionen inte hade tillgång till. För att få tag i dessa prospekt startades en 
febril jakt då företagen i fråga kontaktades i de fall de fortfarande var aktiva, i många 
fall både via mail och telefon. Även investmentbankerna kontaktades på liknande vis, 
dessa existerade ofta inte heller i samma form som när börsintroduktionen gjordes, t.ex. 
hade många gått ihop med andra banker och många hade också upphört med 
verksamheten. Denna jakt var dock allt annat än givande då endast ett företag och två 
investmentbanker kunde bidra med prospekt. För att råda bot på detta kontaktades 
Riksarkivet i Stockholm, där prospekt från 1995 och tidigare arkiveras. Relativt 
omgående stod det klart att enda sättet att införskaffa dess prospekt var att uppsöka 
Riksarkivets lokaler i Täby utanför Stockholm. Detta besök genomförde också, men 
tyvärr ej med önskat resultat, det visade sig nämligen att det fanns bristfällighet även i 
Riksarkivets register och viss prospekt stod inte att finna, varför vi fick det bortfall som 
diskuteras nedan under rubriken 4.3.1 Bortfallsanalys. Kontakt togs även med Nasdaq 
OMX Nordic i sökandet efter prospekt, dock kunde ej heller dessa bistå med någon 
hjälp. 
 

4.2 Statistiskt urval  
Syftet med denna studie är att utifrån ett positivistiskt synsätt studera om det finns 
skilda karaktäristiska mellan börsintroducerade företag som handlas med extremt stor 
initial rabatt jämfört med företag som handlas med extremt liten initial rabatt. Med detta 
vill vi ge företag hjälp att genomföra sin börsintroduktion på bästa möjliga sätt. För att 
kunna göra detta måste vi undersöka rätt sorts data, d.v.s. undersöka rena IPO:s. Detta 
leder oss in på valet av data för denna studie. 
 
Vi har som tidigare nämnt i 1.2 Problembakgrund valt att göra denna studie utifrån den 
svenska börsintroduktionsmarknaden med motivet att det existerar ett kunskapsgap 
inom den svenska forskningen. Många av förklaringsmodellerna vi tänker använda oss 
av har främst används i amerikanska studier, vilket gör det intressant att tillämpa dessa 
även i en svensk kontext.  
 
Vidare har vi valt att använda oss av data från Nasdaq OMX Nordics listor, d.v.s. 
börsintroduktioner gjorda på huvudmarknaden för svensk aktiehandel. Den andra 
svenska börsen Nordic Growth Market har vi valt bort då denna bara varit en 
auktoriserad börs sedan 2003 (Aktiespararna). Vidare har vi valt att inte ta med 
börsintroduktioner från alternativa handelsplatser, exempelvis Aktietorget och First 
North, detta då datamaterialet skulle kunna leda till ett missvisande resultat då kraven, 
insynen och framförallt regleringen är alltför olik Nasdaq OMX Nordics i 
sammanhanget strängt uppsatta regler. Det skulle således med en liten handel och en 
generös reglering vara svårt att få fram en bra målpopulation eftersom bolagen 
hemmahörandes på Aktietorget och First North troligen skulle vara för olika företagen 
som noteras på den ”riktiga börsen”, och det i sin tur skulle ge en missvisande empiri. 
 
Då vi önskat oss aktualitet och precision i studien har vi koncentrerat oss på de senaste 
introduktionerna gjorda i Sverige. Dock behöver vi ett relativt stort urval för att fånga 
de extremaste positiva och negativa initiala rabatterna, varför vi väljer att gå relativt 
långt tillbaka, d.v.s. ända till 1990. Hade vi valt en mindre tidsperiod hade vi fått ett 
mindre antal introduktioner, och framförallt ett mindre antal extrema introduktioner. 
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Jämfört med tidigare forskning är detta en relativt lång tidsperiod, men då vi endast 
kommer använda oss av ett fåtal av de aktier som introducerats under denna tidpunkt 
finner vi det nödvändigt att använda oss av en sådan tidsperiod för att kunna 
generalisera resultatet. Inte heller är det lämpligt att använda sig av ett längre 
tidsperspektiv då vi i Sverige fick en ny skattelagstiftning 1990 som drastiskt 
förändrade skatteeffekterna för privatpersoner vid börsintroduktioner. Exempelvis har 
Högholms studie (1994) visat att före den nya skattelagen så var ett av de viktigaste 
skälen till underprissättning kompensation till de anställda, men att denna effekt 
försvann med den nya skattelagstiftningen. 
 
För att förfina den ursprungliga datan ytterligare har vi valt att endast inrikta oss på 
aktier som upptas till handel för första gången, så kallade ”rena börsintroduktioner”. 
Dessa rena börsintroduktioner var 178 stycken till antalet. Följdeffekten blir naturligtvis 
att vårt urval blir säkrare och uppnår en större trovärdighet, men det följer också 
bieffekter i form av fler bortsorterade bolag vilka andra använt i sina studier, vilket i sin 
tur leder till ett mindre urval. Vi finner naturligtvis detta beklagligt, men nödvändigt ty 
vi endast vill endast använda oss av data av högsta kvalité. Vi har därför valt att inte ta 
med företag som har omlistas (d.v.s. redan funnits på en lista för att sedan listas om 
igen), gjort en så kallad Spin-off (dotterbolag som delats ut till aktieägare för att sedan 
listas) samt Equity carve outs (introduktioner av dotterbolag som sedan säljs ut till 
externa investerare). För att finna denna information har Skatteverket och dess hemsida 
varit till stor hjälp då sidan i relativt god omfattning har information om när företag 
introducerat sig och omlistats. I övriga fall har vi helt enkelt fått läsa oss till i 
prospekten huruvida introduktionen i fråga är en ren introduktion eller ej. 
 
Utifrån våra rena IPO:s har vi valt att undersöka företag som handlas med extremt liten 
rabatt med företag som handlas med extremt stor rabatt. För att mer ingående titta på 
hur dessa företag skiljer sig åt måste vi göra ett subjektivt val angående den 
målpopulation vi valt att titta närmare på. Här har vi ansett att de fem procent företag 
som handlas med extremt liten rabatt och de fem procent företag som handlas med 
extremt stor rabatt är två segment av företag som både fyller kriteriet att kunna dra 
generaliseringar ifrån, men samtidigt också lever upp till tesen att fortfarande vara 
extrema segment.  
 
Naturligtvis kan det argumenteras för ett urval av de extremaste företagen på ett annat 
sätt, exempelvis har vi diskuterat att enbart de företag som har en initial rabatt 
överstigandes (understiger) en viss procent, men då ingen sådan gräns tydligt gått att 
urskilja i datamaterialet har vi valt att inrikta oss på de fem procent extremaste. För att 
säkerhetsställa att vi inte missat några skillnader mellan företagen, genom vårt urval, 
har vi valt att genomföra en känslighetsanalys. Denna analys är uppbyggd på så vis att 
vi utökat våra extrema segment av företag från fem procent till tio procent. Därefter har 
vi jämfört resultatet från vårt ursprungliga val med syftet att säkerhetsställa att det inte 
föreligger fler företag av intresse för vår studie men också för att titta på om vårt val kan 
anses vara extremt nog utan att förlora generaliserbarhet. 
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4.3 Valens påverkan av studien 
Att genomföra en studie och samtidigt göra aktiva val gällande vilket datamaterial man 
ska använda sig av, kräver en grundlig analys och en objektiv reflektering. Vi vill med 
detta avsnitt redogöra närmare hur våra val har påverkat denna studie, vilka kategorier 
av IPO:s vi valt att exkludera samt hur vi har bearbetat datamaterialet och vilka 
tänkbara fel som kan ha uppstått i denna process.  
 

4.3.1 Bortfallsanalys 
Efter att ha genomfört studien vet vi mer om vårt bortfall och vilken påverkan detta har 
för generaliserbarheten. En tumregel lyder att ett bortfall får uppgå till högst 20 % 
annars riskerar undersökningen att förlora sin representativitet (Patel, 1994, s.110). Det 
finns två typer av bortfallsfel; objektbortfall och variabelbortfall (Dahmström, 2011, 
s.355). Det förstnämnda avser individer eller data som saknas p.g.a. de element man 
avsett att undersöka från början inte har kunnat användas i målpopulationen (eller inte 
fått svar från). Vi har i vår studie observerat tre kategorier av data (företag) som inte har 
kunnat användas p.g.a. det inte handlar om en ”rena” IPO:s. Detta har fått till sin följd 
att vi som tidigare nämnt endast kunnat använda oss av 178 stycken börsintroduktioner 
när vi undersökte våra extrema segment av företag. Här är vår tanke att fylla det 
kunskapsgap som råder inom den svenska börsintroduktionsmarknaden med ett unikt 
datamaterial som bygger på rena IPO:s. Tidigare forskning i Sverige har såvitt vi kunnat 
se innefattat alla dessa kategorier av företag, vilket gjort att resultatet blivit delvist 
missvisande då det egentligen inte handlat om rena börsintroduktioner, utan man har 
inkluderat avknoppningar och omlistningar av företag. Rena introduktioner är att 
föredra framför avknoppningar och dylikt beroende på att dessa företag redan har ett 
börsvärde, antingen är det redan värderat av marknaden på en annan börs (omlistningar) 
eller så ingår det i ett befintligt företags börsvärde (avknoppningar). 
 
Vid alla typer av undersökningar är det av stor betydelse att det finns en medvetenhet av 
bortfall och hur ett eventuellt dylikt bortfall kan påverka studien (Dahmström, 2011, 
s.359; Patel, 1994, s.110-111). Det finns en delad åsikt i forskarvärlden om att man 
redan vid planeringen ska försöka vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att 
minimera bortfallet. Detta är något vi har beaktat i vår studie, vid valet av tidsperiod har 
vi diskuterat hur ett bortfall kan påverka datamaterialet och använt oss av en längre 
tidsperiod för att minska konsekvenserna av ett bortfallsfel. Omfattningen av bortfall 
sträcker sig till företagen som inte har gjort en ”ren” IPO och företag som vi inte har 
kunnat använda oss av p.g.a. att dessa inte stått att finna i Riksarkivet arkiv. De 
sistnämnda företagen omfattar dock endast tre företag vilket vi finner synnerligen 
beklagligt, men samtidigt har vi verkligen gjort allt i vår makt för att finna dessa. 
 

4.3.2 Databearbetning 
Efter att ha samlat in data och granskat denna återstår bearbetningen. Det finns tre 
sorters bearbetningsfel att beakta under bearbetningsprocessen; kodningen, 
registreringen in till datorn samt datorbearbetningen (Dahmström, 2011, s.372). 
 
Vi har vid kodningen av vår data i stor utsträckning valt att använda oss av 
dummyvariabler, exempelvis om det föreligger en förändring i ägarstrukturen efter 
erbjudandet så får det en etta och om den är oförändrad så får den en nolla i 
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inmatningen. Naturligtvis finns det även fler variabler där vi med fördel valt att skriva 
in värden utifrån en nominalskala, exempel på detta är främst variabler från elementen 
När och Vilka. 
 
I första skedet av bearbetningsprocessen har vi använt oss av Microsoft Excel för att 
skriva in data såsom företagsnamn, öppnings- samt stängningskurser, vilken bransch 
företagen tillhör o.s.v., kort sagt alla variabler. Informationen har vi manuellt registrerat 
in i ett exceldokument där delar av information kommer från Nasdaq OMX Nordics 
statistiksida och delar från databasen Datastream, men framförallt från tolkningen av 
våra prospekt för att sedan kopieras över till SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences). Här har vi med hjälp av SPSS tagit fram vår deskriptiva statistik där vi bl.a. 
räknat ut kurtosis, skevhet samt sammanställt olika medelvärden inom vår population.  
 
Efter vårt statistiska urval och framtagande av målpopulation har vi i det andra skedet 
analyserat vårt datamaterial. Likt det första skedet har vi plockat fram statistik från 
SPSS, men den här gången genom att söka rätt på medelvärden för de respektive 
variablerna för de olika grupperna. Chansen att vi manuellt skulle ha knappat in fel 
siffror i bearbetningsprocessen och att ett registreringsfel (Dahmström, 2011, s.372) 
således skulle föreligga existerar självklart, men då vi aktivt dubbelkontrollerat varandra 
under arbetets gång anser vi att möjligheten att ett sådant fel föreligger vara liten.  
 

4.4 Källkritik  
Under insamlandet av datamaterial har vi i största möjliga mån försökt att undvika fel 
och selektivitet i vår studie. Dahmström (2011, s.420) och Thurén (2005, s.7) skriver att 
forskare måste vara medvetet rationella i sitt sätt att studera källor och undvika att 
inkorporera personliga intressen i sina val. Vi är väl medvetna om att subjektiv 
information och subjektiva siffror existerar och har så långt som möjligt försökt att 
undvika dessa genom att främst använda oss av primärkällor. Därför har vi till stor del 
använt oss av officiell data som är tagen direkt från Nasdaq OMX Nordics hemsida och 
databasen Datastream. Att betvivla att dessa offentliga siffror skulle vara ”friserade” får 
anses vara mycket tveksamt, men för säkerhets skulle har vi dubbelkollat alla de 
extremvärden vi tagit med i undersökningen i så stor utsträckning som möjligt för att 
studien ska uppnå så hög trovärdighet som möjligt. 
 
I Excelfilen vi erhöll från Nasdaq OMX Nordic fann vi fel i några introduceringsdatum 
för företagen. Men detta har vi omgående åtgärdat genom att i Datastream och på 
Skatteverkets hemsida bekräfta samtliga introduceringsdatum för att säkerställa att vi 
fått fram rätt datum och således också korrekt aktiekurs. Vi tror dock inte att detta beror 
på brist på objektivitet hos den personen som för Nasdaq OMX Nordic räkning skrivit 
ner företagsinformationen åt oss i Excelfilen. 
 
Som tidigare nämnt har vi använt oss av Datastream från Thomson Reuters där vi 
skickat så kallade static requests till en central databas för att hitta aktiekurser. Denna 
databas är väl erkänd inom forskningen och täcker ekonomisk samt finansiell data från 
ett flertal länder. Utöver aktiekurser finns det även data rörande BNP, 
företagsinformation och investeringsanalyser i databasen. 
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Vid undersökningen av företagens erbjudandeprospekt har vi medvetet valt att inta en 
lite kritisk ståndpunkt. Detta p.g.a. den förvridning av verkligheten som företagen ofta 
vill förmedla i sina prospekt. Exempelvis skriver Lindstedt (2001, s.84) om att 
Boo.coms underwriter skrev upp siffrorna i nämnda företags prospekt med 30 % rakt 
av. Naturligtvis syftar företagen att med sina prospekt sälja, d.v.s. övertala potentiella 
investerare att handla just deras aktier. Vi har vid inläsandet av dessa prospekt haft detta 
i åtanke och då kritiskt undersökt vilken information som kan tänkas gynna företaget 
eller inte samt var denna information kan tänkas finnas. Exempelvis kan avsnitten om 
motiv/bakgrund med flera innehålla försköningar av verkligheten, men denna påverkan 
har vi försökt eliminera så långt som möjligt. Ett sätt vi har sökt neutralisera detta har 
varit att välja variabler som inte avser fånga den absoluta sanningen rörande företagen, 
snarare variabler som söker fånga vad företagen påstår. Dock skall det sägas att vårt 
syfte med denna uppsats inte är att avgöra huruvida uppgifterna som företag lämnar 
verkligen stämmer, vi måste arbeta utifrån att de uppgifter som lämnats är korrekta, om 
än betrakta dem med sund skepticism. 
 
Överlag anser vi att källorna vi använt oss av vid informationsinsamlingen är relativt 
fria från subjektiva påverkningar och olika ombearbetningar, vi har så långt som möjligt 
försökt använda oss av primärkällor. Men eftersom vi aktivt gjort ett statistiskt urval av 
vår insamlade rådata har vi således också använt oss av bearbetad statistik i vår studie, 
d.v.s. vi har genomfört en sekunderdataundersökning (Dahmström, 2000, s.83). När 
man använder sig av data som andra människor har samlat in eller bearbetat så gäller 
det att vara uppmärksam på vem eller utifrån vilket syfte denna bearbetning skett 
utifrån, för att på så vis kunna ta ställning till om materialet har förvridits eller ej 
(Holme, 1996, s.134). I vårt fall har vi som tidigare nämnts gjort ett urval av rena 
börsintroduktioner men detta tror vi dock inte ska påverka trovärdigheten i någon större 
utsträckning, snarare tvärtom.  
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5. Empiri 
I detta kapitel redogör vi för det faktiska resultatet av vad de hypoteser vi ställt upp under 3.4 
Operationalisering tidigare visat. Först kommer vi dock att mer noggrant studera deskriptiv, 
beskrivande statistik för att sedan gå in på mer djupgående analytisk statistik rörande arbetets 
hypoteser sorterat under elementen: varför, när, hur och vilka. Inspiration till upplägget av 
denna empiriredogörelse har hämtats från tidigare svensk IPO-forskning, framförallt har 
Högholm (1994) agerat inspirationskälla. 

5.1 Deskriptiv statistik 
Under tidsperioden 1990-2010 börsintroducerades 436 företag. Av dessa företag kan 
dock endast 178 stycken klassas som “rena” börsintroduktioner efter våra kriterier, 
således har det gjorts 20,76 börsintroduktioner varav 8,47 rena börsintroduktioner per år 
under de senaste 21 åren. Medelvärdet för den initiala uppgången hos samtliga dessa 
rena introduktioner var 12,43 %, med en standardavvikelse på 27.44 %. 

!

 
Figur 11: Normalfördelning på rabatterna!
!
Från Figur 11 kan vi se att populationen är approximalt normalfördelad, dock med en 
kurtosis kraftig överstigande medelvärdet för kurtosis vilket är 3, närmare bestämt 31, 
vilket indikerar att vi har leptokurtorsis, d.v.s. en smalare och högre fördelning än i 
normalfallet. Vidare kan vi se att det existerar en positiv skevhet med värdet 4,5, 
indikerandes att det förekommer fler värden som är mindre än medelvärdet. Detta är 
ofta fallet när det förekommer ett antal extremvärden som drar upp medelvärdet på 
population och som inte representerar de övriga värdena i distributionen på ett bra sätt.!
!
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Figur 12: Rampopulationens underprissättning 
!
Den av dessa introduktioner som hade störst initial rabatt var IT-företaget Cyber Com, 
en aktie som initialt introducerades till priset 62 kr och stängde på hissnande 213 kr, en 
uppgång motsvarande 243,55 %. Lägst initial avkastning hade ett annat IT-företag, 
nämligen Tilgin AB, denna aktie sjönk från introduktionskursen 25 kr till 19,03 kr, en 
minskning med cirka 23,88 %. I Figur 12 ser vi att totalt 32 aktier, 18 % av samtliga 
aktier stannade på en lägre kurs än introduktionskursen, medan 132 aktier, eller 74 % 
stängde på en högre kurs än vad bolaget introducerats till, resterande 14 aktier, eller 8 % 
avvek ej från introduktionskursen. Nedan skall vi närmare studera våra extremgrupper, 
innehållandes fem procent d.v.s. nio aktier vardera. Dessa står också att finna i 
Appendix 2. 

5.1.1 Den positiva extremgruppen 
I den positiva extremgruppen bestående av nio företag introducerade i det relativt smala 
spannet mellan 1994-2000 kan vi se ett medelvärde på den initiala rabatten är 99,67 %, 
med en standardavvikelse på 59,43 %. Dock bör det nämnas att vi i vår referensgrupp 
har företag introducerade så sent som 2006 som uppvisar liknande extrema kursrörelser 
också. Minsta initiala rabatten har Prevas med 55,32 % och största initial rabatten har 
Cyber Com med 243,55 %. Även här kan vi skönja leptokurtosis, om än mindre än i den 
totala rampopulationen, här är kurtosisen 4,7, d.v.s. fortfarande tjocka svansar, men 
ändå mindre tjocka än vad rampopulationen som helhet uppvisar. Även skevheten har 
minskat något, men urvalet lider fortfarande av positiv skevhet, även om skevheten här 
har minskat till 2,1, indikerandes att medelvärdet är något “för stort”. 

5.1.2 Den negativa extremgruppen 
Den negativa gruppen å andra sidan innehåller även den nio aktier introducerade under 
tidsperioden 1994-2006 med ett medelvärde på -16,44 %, med en standardavvikelse på 
5,13 %. I den tillhörande referensgruppen har vi flertalet introduktioner gjorda 2006, 
och strax utanför denna grupp finner vi ett företag introducerat 2010. Minst initial rabatt 
har här Tilgin med -23,88 % och största initial rabatt har här Jobline International med -
10,00 %. Kurtosisen har här gått från positiv till negativ kurtosis, eller platykurtosis som 
det också kallas med ett värde på -1,76, indikerandes att svansarna blivit smalare än 
normalfördelat. Vad gäller skevhet så bryter även denna grupp av mot de övriga med en 
smärre negativ skevhet på -0,04, indikerandes att det finns extremt låga värden som drar 
ner medelvärdet i gruppen, men att denna negativa skevhet är försvinnande liten. 
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5.2 Varför?  
Den första variabeln vi ämnat undersöka under rubriken varför är om företag som 
handlas med liten initial rabatt delger mer information om vad emissionslikviden skall 
användas till. Denna variabel har vi kontrollerat genom att studera 
introduktionsprospekten för respektive företag och speciellt avsnittet “Bakgrund och 
motiv” eller liknande. I detta avsnitt väljer företag antingen att skriva ut vad man avser 
göra med pengarna man tar in i samband med börsintroduktionen (om företaget tar in 
pengar) eller så väljer man inte att skriva ut vad man avser göra med pengarna, varför vi 
väljer att koda detta med en dummyvariabel. Här skapas dock ett hålrum mellan vad 
som anses vara delgiven information om vad likviden skall användas till och vad som 
inte kan anses vara delgiven information, något som kan anses uppstå då den delgivna 
informationen är alltför allmänt hållen. Uttryck i likhet med “för att stärka bolagets 
finansiella ställning” har förekommit, vid sådana motiv har inte företaget bedömts 
delgivit information. I varje fall där tveksamheter förekommit har vi författare 
diskuteras sinsemellan om detta kan anses vara delgiven information, något som inte 
varit något större bekymmer då vi varit rörande överens om samtliga variabler. Vidare 
bedöms denna information endast kunna saknas i de fall företagen ger ut nya aktier, och 
inte de fall då företagen endast säljer befintliga aktier. Detta eftersom något problem 
med informationsassymetri inte föreligger då företaget delger all nödvändig information 
vid försäljning av befintliga aktier. I tabellen nedan kan vi se att de mest extrema 
företagen med störst underprissättning delger information i 56 % av fallen medan 
motsvarande procentsats är 67 % för de negativa företagen. Således kan vi med stöd av 
detta anta att företag, oavsett underprissättning, tenderar att specificera vad 
emissionslikviden kommer att användas till i en likartad utsträckning. 
!
Nästa variabel, om företag som handlas till stor rabatt delar ut mer av vinsten än de 
företag som handlas till liten initial rabatt, har vi också funnit svar till i respektive 
företags introduceringsprospekt, mer specifik under rubriken “Utdelningspolicy” eller 
dylikt. Denna variabel har inte vållat några tveksamheter då företag delgett denna 
information i stor utsträckning. Vad företag dock gjort i många fall är att de delgett den 
framtida utdelningen i ett intervall istället för ett absolut procenttal, detta har vi löst 
genom att ta medelvärdet på denna framtida utdelning. Det vi kan urskönja från empirin 
är att de positiva företagen avser dela ut avsevärt mycket mer i framtiden än de negativa 
företagen. De positiva företagen har i sina noteringsprospekt angett att man kommer att 
dela ut i genomsnitt 23 % under de kommande åren, medan de negativa företagen 
endast avser dela ut 3 % i genomsnitt de kommande åren. Än extremare blir detta om vi 
studerar de negativa företagen närmare, endast ett av företagen avser dela ut vinst 
överhuvudtaget, och detta företag råkar vara det företag med minst initial nedgång, 
d.v.s. det minst extrema företaget. 
!
Om de befintliga ägarna behållit kontrollen efter introduktionen har inte heller vållat 
några större problem då det i de flesta fall finns angivet hur ägarstrukturen, d.v.s. hur 
många procent av rösterna och kapital de största ägarna innehar, sett ut både före och 
efter introduktionen. Vad vi fokuserat på här är om de befintliga aktieägarna som 
innehaft en majoritet av rösterna i bolaget också kommer att ha det efter introduktionen 
och kodat dessa som ja eller nej med ettor respektive nollor. I ett fåtal fall då det inte 
funnits angivet hur ägarstrukturen sett ut innan introduktionen har vi fått läsa igenom 
prospektet mer noggrant och ta reda på hur det förhållit sig genom att läsa om 
huvudägarna kommer att sälja aktier, hur stor del av rösterna som säljs och om det finns 
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angivet om nuvarande majoritetsägare kvarstår som majoritetsägare. Vi ser i Tabell 2  
att ägarstrukturen i företaget tenderar att inte förändras i de båda grupperna. Det 
förekommer flertalet företag, både positiva och negativa, där de ursprungliga 
huvudägarna inte kommer att förlora kontrollen efter erbjudandet. Det förefaller dock 
vara något troligare att företag som handlas med extremt liten initial rabatt gör en 
förändring på ägarsidan än företag som handlas med extremt stor initial rabatt (i 33 % 
för de positiva respektive 44 % för de negativa). 
!
Hur denna ägarstruktur sett ut innan introduktionen har vi studerat under 
nästkommande variabel. Här har vi studerat vilka som på förhand varit majoritetsägare 
och jämfört dessa med Rydqvist och Högholms (1995, s.290) ägarklassificering som vi 
nämnt tidigare i teorisektionen 3.2.1 Varför?. Dock har vi ej kunnat urskönja någon 
annan klar grupp än familjeföretag, i övrigt har ägarförhållandena inte riktig passat in i 
vare sig anställda, joint ventures, stat/kommun eller ideella föreningar, varför vi helt 
enkelt valt att göra klassificeringen familjeägt bolag (etta) eller icke familjeägt bolag 
(nolla). Här har vi tydligt kunnat se att de företag som handlats till positiv initial rabatt i 
en långt större utsträckning är familjeägda företag, d.v.s. i närmare hälften av fallen för 
denna kategori och i en klar minoritet av fallen för de negativa (11 %). 
!
Slutligen har vi utifrån Grundvall et al (2007, s.18-20) referensram studerat vilka motiv 
som föranlett börsintroduktionen. För att komma fram till detta har vi återigen studerat 
avsnittet “Bakgrund och motiv” i prospekten, där vi mycket tydligt funnit dessa motiv 
utskrivna. Här har vi noterat samtliga motiv som företagen angivit för introduktionen. 
Som vi kan se i Figur 13 har nästintill samtliga angett tillgång till kapitalanskaffning 
som en variabel, varför vi inte valt att studera detta motiv närmare. Istället har vi här 
betraktat hur många fler motiv företagen haft till introduktionen, här kan vi se att när det 
kommer till samtliga övriga motiv är det fördel för våra positiva företag, varför det inte 
kommer som någon överraskning att dessa i genomsnitt anger tre gånger så många 
motiv. 
!

!
Figur 13: Motiv 
!
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Från detta skulle vi förvisso kunna dra slutsatsen att de positiva är mer benägna att göra 
introduktionen i syfte att betala med aktier, få publicitet, rekrytera personal samt för att 
kunna erbjuda de anställda delägarskap. Dock är detta väldigt osäkert då det existerar 
väldigt många motiv och företagen inte nödvändigtvis anger samtliga motiv i 
prospektet. Vad man dock tydligt kan se är att de positiva i genomsnitt anger fler motiv, 
endast ett av motiven har fler representanter från den negativa sidan. 
!
S4U/??!(a!-W16/5>6HAA/674!b!D46.E6!

 Positiva Negativa 

Delgiven information 56 % 67 % 

Utdelning 23 %   3 % 

Bibehållen kontroll 33 % 44 % 

Ägare familj 56 % 11 % 

Ägare övriga 44 % 89 % 

Antal Motiv 0,89 st. 2,89 st. 

!

5.3 Hur?  
Till variabeln vilket nominellt pris har vi använt det nominella pris företagen satt i 
prospekten för att attrahera investerare. Här har vi endast kunnat urskönja en mindre 
skillnad då företagen med stor initial rabatt haft ett genomsnittligt noteringspris på 
59,56 kr/aktie medan företagen som handlats med negativ initial rabatt haft ett 
genomsnittligt noteringspris på 49 kr/aktie. 
!
Huruvida företagen använder sig av fast pris eller book buidling är en variabel där vi 
undersökt hur företagen prissätter sina aktier, säljs aktierna till ett givet pris eller säljs 
de inom ett angivet spann via ett anbudsförfarande är frågan. Denna information finnas 
att hitta i respektive företags noteringsprospekt och har besvarats med hjälp av en 
dummyvariabel, där en etta representerar att book building använts medan en nolla 
representerar fast prisförfarande. Här kan vi se att book building användes i en tredjedel 
av fallen för de positiva företagen (33 %) medan metoden användes i över hälften av 
fallen för de negativa företagen (56 %). 
!
Relaterat till ovanstående är hur avtalen mellan underwriter och utgivande företag är 
skrivet, firm commitment eller best effort. Detta är inget som uttryckligen finns nämnt i 
prospekten, en förklaring till detta kan vara att som vi nämnde i 3.2.1 Varför? i 
teoriavsnittet finns ingen direkt översättning till dessa uttryck, en förklaring som vi 
bland annat stödjer på det faktum att dessa uttryck finns utskrivna i de fåtal prospekt vi 
läst som varit skrivna på engelska. Vad som dock finns nämnt i de svenskskrivna 
prospekten är om aktierna säljs direkt till kunder eller om de först säljs till underwriter 
för vidareförsäljning, vilket endast är ett annat sätt att uttrycka firm commitment. 
Genom att läsa prospekten grundligt har vi kommit fram till ett svar på denna fråga. 
Även här har dummyvariabel varit behjälpligt då vi kodat etta för firm commitment och 
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nolla för best effort. Resultatet av undersökning visar att firm commitment används i en 
klar minoritet av fallen för båda grupperna, dock i något fler fall för positiva (22 % eller 
2 av fallen) än negativa (11 % eller 1 av fallen). 
!
Vilken investmentbank som använts som lead underwriter är nästa steg. Teorin om 
winner’s curse säger att en mindre underwriter genererar en större osäkerhet och därför 
en större underprissättning, tvärtemot säger signaleringsteorin som menar på att stora 
underwriters används för att marknadsföra introduktionen på ett bättre sätt av de företag 
som är mer intresserade av att marknadsföra sin aktie. Genom att studera vilka 
underwriters som är vanligast i vår totala population har vi uppnått en förståelse för 
vilka underwriters som är störst och vanligast (Se Figur 14 samt Appendix 3). Vår 
topptrio är detsamma som Högholm fann i sin studie från 1994 (s.22), vilket tyder på att 
dessa varit störst en längre tid. Vi väljer att testa denna variabel på följande vis; genom 
att sätta en dummyvariabel för de tre mest frekvent använda bankerna, “storbankerna”, 
och koda övriga med en nolla. Dock nämns stundom flera investmentbanker i 
prospekten, vi har då i möjligaste mån sökt finna den investmentbank som har agerat 
lead underwriter även om detta inte uttryckligen står i texten (vilket det gör numera i 
prospekt, men inte under 1990-talet). Vi ser här att i fallet med de positiva företagen så 
använder en klar majoritet de största bankerna (78 %), medan valet mellan storbank 
eller mindre bank verkar vara betydligt jämnare i fallet med de negativa företagen (44 
%). Vanligaste banken är som vi kan se i illustrationen i Figur 14 Carnegie hos både de 
positiva och de negativa företagen, om än med en mer betryggande majoritet i de 
positiva fallen.  
 

 
Figur 14: Underwriter 
!
Om företagen ger ut nya aktier eller säljer befintliga är nästa variabel. Denna har inte 
vållat några bekymmer då det alltid finns uttryckligt skrivit i inledning av prospektet 
vad som gäller. Vi har valt att redovisa denna med hjälp av tre dummyvariabler; en för 
enbart nyemission, en för enbart försäljning av befintliga aktier och slutligen en dummy 
för kombinerad nyemission och försäljning av befintliga aktier. Vad vi kunnat se är att 
företag med positiv initial rabatt ger ut nya aktier i 89 % av fallen, säljer egna befintliga 
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aktier i 78 % av fallen samt säljer en kombination av både nya och befintliga i 67 % av 
fallen. De negativa å andra sidan nyemitterar nya aktier i samtliga fall, medan man ger 
ut nya tillsammans med befintliga aktier i 44 % av fallen, ingen av dessa bolag väljer att 
endast utge befintliga aktier. 
 

!
Figur 15: Typ av aktier 
!
För att utreda huruvida institutionella investerare eller privatpersoner var prioriterade 
som köpare tittade vi närmare på hur företagen avsåg tilldela aktierna, ofta 
hemmahörandes i prospekten under rubriken “Tilldelning”. Frågan var här om man 
avsåg att prioritera institutionella investerare eller ej med tilldelningen, antingen med en 
angiven procentsats för tilldelning av aktier till institutionella investerare som var högre 
än kvoten aktier som gick till privata investerare eller helt enkelt en uttalad målsättning 
att sälja till institutionella investerare i första hand. Precis som i ovan nämnda fall har en 
dummyvariabel använts för att illustrera detta, denna dummyvariabel har kodats med en 
etta när institutionella investerare prioriterats och en nolla när dessa inte prioriterats. 
Resultatet visar på att det inte föreligger någon skillnad bland våra extremföretag, i båda 
grupperna har institutionella investerare prioriterats i två tredjedelar av fallen. 
!
Vidare har vi fortsatt under rubriken “Tilldelning” letat efter vem som är ansvarig för 
tilldelning av aktierna. I samtliga fall har antingen styrelsen eller underwritern varit 
angiven som ansvarig part. Resultatet är slående, i endast ett av fallen för våra 
introduktioner sköts tilldelningen av underwritern, i samtliga övriga fall sköts 
tilldelningen av det noterade företagets styrelse. 
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! Positiva! Negativa!

Nominellt pris! 59,56 kr! 49 kr!

Book building! 33 %! 56 %!

Firm commitment! 22 %! 11 %!

Underwriter “Storbankerna”! 78 %! 44 %!

Underwriter Övriga banker! 22 %! 56 %!

Egna aktier enbart! 11 %! 0 %!

Kombinerat egna/nya! 67 %! 44 %!

Nya aktier enbart! 22 %! 56 %!

Tilldelning! 67 %! 67 %!

Tilldelare Underwriter! 0 %! 11 %!

Tilldelare Styrelse! 100 %! 89 %!

!

5.4 När? 
I enlighet med teorin om heta och kalla marknader väljer vi att se om det finns ett 
samband mellan hur många börsintroduktioner som gjorts innan respektive 
introduktion och den initiala rabattens storlek. För att mäta denna variabel har vi 
återvänt till vårt material med samtliga “rena” introduktioner gjorda under vår 
mätperiod och studerat hur många introduktioner som gjorts såväl sex månader som tolv 
månader före varje specifikt företags introduktion. I de fall flera företag kommit ut 
samma dag har vi räknat med dessa som ett företag som introducerat sig före företaget 
vi valt att undersöka. Vad vi kan se här är att det tenderar att vara betydligt fler 
introduktioner gjorda före de företag som handlats till en positiv initial rabatt än de 
företag som handlats till en negativ initial rabatt. När det kommer till tolv månaders-
perspektivet introducerades i snitt 17,78 företag före det specifika företagets 
introduktion i de fall introduktion var extremt positiv och endast 11,78 företag om den 
specifika introduktionen var negativ, d.v.s. mer än 50 % fler introduktioner gjordes 
under tolvmånadersperioden innan en positiv introduktion än en negativ introduktion. 
När det kommer till sex månaders-perspektivet är resultatet detsamma, 9,78 
introduktioner gjordes i genomsnitt före en positiv introduktion medan 5,56 
introduktioner i snitt gjordes under halvåret före en negativ introduktion, även här gott 
och väl överstigandes 50 % fler under en positiv introduktion. 
!
Fortsättningsvis har vi studerat om dessa företag som kommit ut före våra 
kontrollföretag har handlats med stor eller liten initial rabatt, d.v.s. om de föregås av en 
period med höga initial rabatter för nyintroducerade företag eller ej. Detta har gjorts 
genom att vi mätt genomsnittet av de börsintroduktioner som gjorts sex månader före 
vårt kontrollföretag blivit noterat. Även här har företag som noterats samma dag räknats 
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med. Resultatet visar att företag som introducerats med positiv initial rabatt föregås av 
introduktioner med en genomsnittlig initial rabatt om 24 % medan de företag som 
introducerats med negativ initial rabatt föregås av introduktioner med en genomsnittlig 
initial rabatt om 15 %, d.v.s. cirka 60 % lägre rabatt. Dock hade sannolikt den 
genomsnittliga uppgången sex månader före de negativa företagens introduktion varit 
avsevärt mycket lägre om det inte vore före JC’s introduktion på 73 %, utan detta värde 
skulle snittet istället hamnat på 8 %, d.v.s. under den genomsnittliga rabatten. Ett annat 
sätt att se det på skulle kunna vara att mäta huruvida de genomsnittliga initiala 
rabatterna överstigit eller understigit den genomsnittliga initiala rabatten i 
rampopulationen. En granskning visar att denna rabatt överstigs i 89 % av fallen för de 
positiva, medan endast i 44 % av de negativa fallen. 
!
En annan variabel som inte har med specifika aktiers uppgång som vi har valt att 
studera är om OMX Stockholm PI har haft någon inverkan, d.v.s. huruvida index 
rörelse sex månader innan introduktionen har inverkat på den initiala rabatten. Vi har 
valt detta index p.g.a. dess allmänt vedertagna status samt att indexet mäter brett, 
samtliga företag listade på OMX Stockholm. Indexrörelser har insamlats från Nasdaq 
Nordic Exchanges webbplats. Här ser vi att före de positiva företagens introduktioner 
har börsen gått relativt bra, med en genomsnittlig uppgång på 22 % medan börsen har 
stått stilla i genomsnitt före de negativa företagens introduktioner. Även här ser vi att 
exklusive JC hade resultatet varit än mer extremt för de negativa företagen, medelvärdet 
hade utan JC’s 55 % uppgång varit -7 %. Detta kan jämföras med att index under vår 
totala tidsperiod i genomsnitt stigit med 12 % per halvår. 
!
Vidare har vi även studerat indexrörelse från det att teckningstiden för aktien gått ut till 
dessa att aktien tagits upp till allmän handel på börsen. Här har vi använt den 
teckningsperiod som funnits i prospekten, har det funnits olika lång teckningsperiod för 
olika investerargrupper har den längsta perioden använts. Även här har OMX 
Stockholm PI använts. Längden på denna period har varierat kraftigt, från bara en dag 
till upp till två månader. Börsen har under denna period rört sig mycket lite i 
genomsnitt, endast +1 % för de positiva företagen och -2 % för de negativa företagen. 
Vad som kanske kan ha någon betydelse är att index stigit i två tredjedelar (66 %) av 
fallen för de positiva, medan index sjunkit 78 % av fallen för de negativa.  
!
Vi har även studerat hur länge företagen varit aktiva innan introduktionen, detta genom 
att återigen läsa prospekten, oftast finns det i prospekten en rubrik “Historia”. Återfinns 
inte någon sådan rubrik finns det alltid angett i texten vilket år företaget startats. Här har 
vi noterat en stor skillnad mellan de positiva med låg snittålder (11 år) å ena sidan 
jämfört med de negativa med avsevärt högre snittålder (25 år). Sägas kan att inget av de 
företagen som noterades tillhörande den positiva gruppen hade en ålder vid 
introduktionen som var lika med eller äldre än de negativas snittålder. 
!
Variabeln vilken del av året introduktionen görs kräver knappast någon mer ingående 
förklaring, vi har här studerat vilken månad företag noterats på börsen. Dock är det svårt 
att dra några slutsatser av en sådan illustration, varför vi valt att besvara denna fråga 
med dummyvariabler för årets fyra kvartal. Vi ser här en tydlig skillnad att de positiva 
tenderar att introducera sig till två tredjedelar under vinterhalvåret (kvartal ett och fyra), 
medan de negativa nästintill uteslutande (89 %) introducerat sig under sommarhalvåret 
(kvartal två och tre). En intressant jämförelse kan göras med statistik över vilken månad 
samtliga introduktioner görs (Appendix 4). Här kan vi se att kvartal två är väldigt 
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dominant i populationen, och då speciellt juni. Vi kan också se att kvartal tre är det 
absolut minst vanliga kvartalet varför det ter sig lite annorlunda att detta kvartal är 
vanligast i de negativa företagens fall.  
 

 
Figur 16: Månad 
 
S4U/??!*a!-W16/5>6HAA/674!b!IB6!

! Positiva! Negativa!

Hur många 12 månader innan! 17,78 st.! 11,78 st.!

Hur många 6 månader innan! 9,78 st.! 5,56 st.!

Hur stor rabatt 6 mån innan! 24 %! 15 %!

Indexrörelse 6 mån innan! 22 %! 0 %!

Indexrörelse mellan teckning och notering! 1 %! -2 %!

Ålder ! 11 år! 25 år!

Tidpunkt på året - Kvartal 1! 33 %! 0 %!

Tidpunkt på året - Kvartal 2! 22 %! 33 %!

Tidpunkt på året - Kvartal 3! 11 %! 56 %!

Tidpunkt på året - Kvartal 4! 33 %! 11 %!

!

5.5 Vilka? 
För att kontrollera P/B- respektive P/E-talen använde vi oss av prospekten där vi 
räknade fram dessa värden, vi valde att inte använda oss av de förtryckta värden som 
ibland förekom, utan vi räknade fram dessa värden själva med det bokförda värdet, 
resultat efter skatt samt antalet utställda aktier som funnits innan företagen noterats. 
Negativa värden kan enligt teorin inte förekomma, varför vi endast valt att koda dessa 
som noll. Vi har genomgående använt oss av siffror för helåret före introduktionen. Det 
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genomsnittliga P/B-talet innan företaget väljer att börsintroducera sig är 9,24 för den 
positiva gruppen medan den negativa gruppen har ett P/B-tal på 2,4. Den positiva 
gruppen har med andra ord ett mer än tre ggr så högt P/B-tal som den negativa gruppen. 
Det genomsnittliga P/E-talet för den positiva gruppen är 40,54 och 15,22 för den 
negativa gruppen av företag. Detta resultat blir än mer extremt då man tar i beräkning 
att hela 44 % av de negativa företagen hade ett negativt, vilket indikerar att P/E skulle 
ha blivit mycket lägre om vi valt att skriva ut det “matematiskt korrekta” P/E-talet. Den 
negativa gruppens medelvärde höjdes också kraftigt p.g.a. Ljungberggruppens höga 
P/E-tal, ett tal motsvarande 71. 
!
I liknande anda räknade vi fram skuldsättningsgraden för företagen i fråga med ledning 
av Ross et al formel (2005, s.333). Skuldsättningsgraden för de positiva företagen 
uppgår till 5,59 ggr medan de negativa företagen har en genomsnittlig 
skuldsättningsgrad på 2,61 ggr, d.v.s. de positiva företagen hade en mer än dubbelt så 
hög skuldsättningsgrad. Här skall dock en reservation göras då de positiva företagens 
skuldsättningsgrad kraftigt justerats uppåt p.g.a. Intentias höga skuldsättningsgrad om 
27,74 ggr, utan denna observation skulle den genomsnittliga skuldsättningsgraden för 
den positiva gruppen endast vara 2,82 ggr d.v.s. relativt likvärdig med den negativa 
gruppen. 
!
När det kommer till bransch använde vi oss av GICS, Global Industry Classification 
Standard, framtaget av Morgan Stanley Capital International och Standard & Poor's, 
samma standard som Nasdaq OMX Nordiq använder sig av (Mscibarra). Nedan 
redovisar vi en illustration över vilka branscher som är mest frekvent förekommande. 
För att göra denna variabel mer jämförbar har vi valt att dela upp dessa branscher i 
riskabla och stabila branscher, där de riskabla branscherna har ett betavärde 
överstigande ett och de stabila branscherna har ett betavärde understigandes ett. 
Betavärdet får vi från välrenommerade Standard & Poor’s index med de 500 största 
amerikanska företagen (S&P 500), kalkylerat över de senaste 5 åren. Följer man denna 
uträkning ser man att de volatilaste branscherna är sällanköpsvaror (beta 1,1), finans 
(1,5), industri (1,2), IT (1,1), material (1,3) medan de branscherna som är mindre 
volatila än standard är dagligvaror (0,8), energi (0,9), hälsa (0,7), telekom (0,7) och 
kraftförsäljning (0,6). Resultatet visar att samtliga positiva företag och 89 % av de 
negativa är i vad vi kategoriserat som riskabla branscher. 
!
För att jämföra företag storleksmässigt använder vi oss av tre proxyvariabler; 
omsättning, eget kapital och anställda. Dessa fakta finns att finna i samtliga prospekt. Vi 
fortsätter med att använda oss av föregående helårs egenskaper för dessa variabler med 
undantag för antalet anställda, där söker vi använda det antalet anställda företaget hade 
vid introduktionstillfället. Vi ser att samtliga tre variabler tenderar uppvisa samma 
mönster, de positiva företagen är betydligt mindre än de negativa företagen. När det 
kommer till omsättning har de positiva en snittomsättning på 355,39 Mkr medan de 
negativa företagen har en snittomsättning på 1 233,24 Mkr. Rörande eget kapital har de 
positiva företagen i genomsnitt 57,5 Mkr i eget kapital årsbokslutet före introduktionen 
medan de negativa företagen i genomsnitt har 314,25 Mkr. Slutligen varierar antalet 
anställda mellan de positivas 327 personer och de negativas 830 personer anställda.  
!
Vi har antagit att företag som handlas med liten initial rabatt skall ha ett högre resultat 
än företag som handlas med stor initial rabatt. Det resultat vi valt att använda oss av är 
det som kategoriseras som “Årets resultat” året före börsintroduktion, d.v.s. det resultat 
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företaget har efter avdragen skatt under helåret före introduktion gjorts. Vi ser här att 
det genomsnittliga företaget tillhörandes gruppen med positiv initial rabatt hade ett 
resultat efter skatt på 7,36 Mkr medan motsvarande resultat för gruppen med negativ 
initial rabatt hade ett snittresultat på -6,88 Mkr. I två av fallen hade de positiva 
företagen ett negativt resultat, medan de negativa företagen hade ett negativt resultat i 
fem fall. 
 
Tabell 5: Extremgrupperna - Vilka!
 Positiva Negativa 

P/B 9,24 2,4 

P/E 40,54 15,22 

Skuldsättningsgrad 5,59 ggr 2,61 ggr 

Bransch Riskabla 100 % 89 % 

Bransch Stabila 0 % 11 % 

Omsättning 355,39 Mkr 1233,24 Mkr 

Eget kapital 57,5 Mkr 314,25 Mkr 

Anställda 327 st. 830 st. 

Resultat 7,36 Mkr -6,88 Mkr 

!
5.6 Känslighetsanalys 
För att studera hur robusta vårt resultat från studien är har vi valt att jämföra våra svar 
med en något mindre extrem grupp, de tio procent extremaste företagen (dessa finns 
också redovisade i Appendix 2). Resultatet vi förväntar oss av detta är att vi ska se 
mindre skillnader mellan grupperna då företagens initiala avkastning blir mindre extrem 
i förhållande till rampopulationen, speciellt då vi använder oss av nominalskala. Vi 
förväntar oss också kunna finna klarhet i vissa variabler där väldigt få observationer 
funnits åt endera hållet, kan detta endast förklaras med hjälp av slumpen eller kan vi se 
tydligare skillnader med ett större urval är en fråga vi ställer oss, detta tror vi framförallt 
kan hjälpa oss där vi använt oss av dummyvariabler. Naturligtvis inbjuder detta till 
snabba slutsatser, och kanske kan det anses lockande att “se det man vill se”, vi som 
forskare anstränger oss dock för att alltid bibehålla en neutralitet emot datamaterialet 
och bara dra sådana slutsatser som det kan anses finna statistiska belägg för. Vi kommer 
nedan framförallt att beröra sådana variabler som blivit mer än icke nämnvärt påverkade 
av denna utökning av urvalet, resterande variabler anses vara robusta för utökning av 
urvalsgrupp. 

5.6.1 Varför? 
Till att börja med ser vi att variabeln delgiven information varierar avsevärt mycket mer 
i det positiva fallet i vår referensgrupp, indikerandes att när man mätar fler företag är 
det genomsnittliga informationsutgivandet rörande användandet av likviden mindre. 
Rörande utdelningen har de negativa företagen i vår referensgrupp indikerat betydligt 



Johansson & Nilsson, 2011 

!
!

%+!

större utdelningar än de mest extrema. Angående bibehållen kontroll ser vi att värdena 
har rört sig tvärtemot förväntat ifrån varandra, indikerandes en avsevärt större skillnad 
än i standardfallet, i detta fall verkar positiva företag vara än mer ovilliga att släppa 
ifrån sig kontrollen, medan de negativa släpper ifrån sig kontrollen i hälften av fallen.  
!
Rörande andel familjeföretag ser vi i denna jämförelse att precis som i övriga fall så rör 
sig skillnaderna från varandra mot en mer centrerad position med familjeägda företag i 
båda fallen, i lite mindre än hälften av fallen. Vår definition av familjeföretag sträcker 
sig till företag där det uttryckligen går att hitta i prospektet att familjen/privatperson är 
majoritetsägare. När vi det kommer till motiv ser vi att skillnaderna krymper i takt med 
att företagen blir mindre extrema. 
!
S4U/??!&a!PB7=?2>Y/1=474?T=!]!D46.E6!
! Positiva! Negativa! Positiva 10 %! Negativa 10 %!

Delgiven information! 56 %! 67 %! 39 %! 56 %!

Utdelning! 23 %! 3 %! 25 %! 19 %!

Bibehållen kontroll! 33 %! 44 %! 22 %! 50 %!

Ägare Familjeföretag! 56 %! 11 %! 44 %! 33 %!

Ägare Övriga! 44 %! 89 %! 56 %! 67 %!

Antal Motiv! 2,89 st.! 0,89 st.! 2,83 st.! 1,78 st.!

 

5.6.2 Hur? 
Det nominella priset förändras på så sätt att båda gruppernas snittpris ökar med cirka 25 
%, i övrigt är relation dess emellan inte nämnvärt förändrad. När det kommer till 
huruvida book building eller fast pris använts för att fastställa noteringskursen ser vi att 
användandet av book building minskar i båda fall, från 33 % till 22 % för de positiva 
samt från 63 % till 41 % för de negativa, exakt vad detta antyder är svårt att säga, men 
det kan bero på att book building är ovanligt och att slumpen gjorde att denna blev 
överrepresenterade i de båda extremgrupperna. Vidare neutraliserades den relativt ringa 
skillnaden som existerade mellan benägenheten att använda sig av avtalsformen firm 
commitment, indikerandes att dessa få observationer var väldigt svaga. Rörande valet av 
underwriter finns inte mycket att tillägga angående de positiva företagen, de verkar 
fortfarande föredra storbankerna (eller föredras), medan de negativa än mer verkar välja 
bort alternativt (bli bortvalda) av de stora investmentbankerna, istället verkar dessa i allt 
större utsträckning välja mindre underwriters då man enbart har en större 
investmentbank som lead underwriter i 33 % av fallen.  
 
När det kommer till utgivande av nya aktier jämfört med utgivandet av gamla aktier ser 
vi att resultatet är någorlunda robust, före utökande av antalet introduktioner gav de 
positiva ut nya aktier i 89 % av fallen, sålde egna i 78 % av fallen och kombinerade i 67 
% av fallen. I den utökade referensgruppen ger man ut nya aktier i 83 % av fallen, sålde 
egna också i 83 % av fallen och gjorde både och i 67 % av fallen. I de negativa fallen 
gav man tidigare ut nya aktier i samtliga fall och man gav ut nya och sålde egna i 44 % 
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av fallen, medan några introduktioner där det bara såldes befintliga inte gjordes. I den 
utökade referensgruppen förekom det i 11 % av fallen att man inte sålde nya aktier, 
d.v.s. man sålde nya aktier i 89 % av fallen, man sålde egna i 61 % av fallen och man 
sålde både och i 50 % av fallen. Således ökades benägenheten att sälja egna aktier 
medan benägenheten att sälja nyemitterade aktier minskade. Slutligen kan det nämnas 
att tilldelning av aktier till institutionella investerare förändrades något, från att båda 
förfördelat institutionella investerare i 67 % av fallen till att de positiva endast 
förfördelat dessa i 56 % av fallen och de negativa endast förfördelat i 61 % av fallen. 
När det kommer till tilldelare får vi något fler observationer, men vi ser att det är 
fortfarande absolut vanligast att styrelsen styr tilldelningen för båda grupper. 
 
S4U/??!'a!PB7=?2>Y/1=474?T=!]!GH6!
 Positiva Negativa Positiva 10 % Negativa 10 % 

Nominellt pris 59,56 kr 49 kr 75,92 kr 60,11 kr 

Book building 33 % 56 % 22 % 41 % 

Firm commitment 22 % 11 % 17 % 17 % 

Underwriter “Storbankerna” 78 % 44 % 72 % 33 % 

Underwriter Övriga 22 % 56 % 28 % 67 % 

Egna aktier endast 11 % 0 % 17 % 11 % 

Kombinerat nya/egna 67 % 44 % 67 % 50 % 

Nya aktier endast 22 % 56 % 17 % 39 % 

Tilldelning 67 % 67 % 56 % 61 % 

Tilldelare Underwriter 0 11 % 22 % 11 % 

Tilldelare Styrelse 100 % 89 % 78 % 89 % 

!

5.6.3 När? 
När det kommer till antalet börsintroduktioner gjorda före de specifika introduktionerna 
uppför sig datamaterialet som förväntat, nämligen att skillnaderna blir mindre extrema 
eftersom vi tillför fler företag i ekvationen. Likaledes eliminerar det utökade antalet 
företag skillnaderna i den genomsnittliga rabatten innan en specifik börsintroduktion 
görs. Ett liknande mönster står att finna när vi jämför indexrörelsen sex månader innan 
introduktionen, om än inte lika extremt. Här ser vi att skillnaderna minskat från 0,22-0 
till 0,20-0,06, helt i linje med vår teori. Ett likartat mönster står att finna när vi jämför 
genomsnittsålder på företagen, den mindre extrema referensgruppen visar upp värden 
stående närmare varandra, och då får framförallt genomsnittsålder för de positiva 
genomslag, här ökar genomsnittsålder med hela 60 %. Resultatet för variabeln vilken 
del av året börsintroduktioner görs är häpnadsväckande robust, endast en modest 
minskning av andelen positiva introduktioner under vinterhalvåret (61 % istället för 67 
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%) och exakt densamma andelen negativa introduktioner gjorda under sommaren (89 
%). 
 
S4U/??!,a!PB7=?2>Y/1=474?T=!b!IB6!

 Positiva Negativa Positiva 
10 % 

Negativa 
10 % 

Hur många 12 månader innan 17,78 st. 11,78 st. 15,78 st. 13,94 st. 

Hur många 6 månader innan 9,78 st. 5,56 st. 7,5 st. 6,83 st. 

Hur stor rabatt 6 mån innan 24 % 15 % 18 % 17 % 

Indexrörelse 6 mån innan 22 % 0 % 20 % 6 % 

Indexrörelse mellan teckning och notering 1 % -2 % 1 % -2 % 

Ålder  11 år 25 år 16 år 28 år 

Tidpunkt på året - Kvartal 1 33 % 0 % 22 % 0 % 

Tidpunkt på året - Kvartal 2 22 % 33 % 33 % 50 % 

Tidpunkt på året - Kvartal 3 11 % 56 % 6 % 39 % 

Tidpunkt på året - Kvartal 4 33 % 11 % 39 % 11 % 

!

5.6.4 Vilka? 
P/B-värdena har närmat sig varandra ordentligt, istället för att det positiva värdet har 
antagit ett i genomsnitt fyra gånger så högt värde antar det nu ett dubbelt så högt värde. 
P/E-talet uppvisar samma mönster, i alla fall för de positiva värdena, då detta 
medelvärde sjunkit från 40,54 till 33,18. Även skuldsättningsgraden uppvisar detta 
mönster med försvinnande skillnader, här har det positiva medelvärdet sjunkit från 5,59 
till 3,63 och det negativa stigit från 2,7 till 3,08.  
 
För att mäta storlek använder vi oss som bekant av tre variabler; omsättning, eget 
kapital och antalet anställda. Låt oss börja med omsättning, här ser vi att skillnaderna 
blivit i princip helt utplånade mellan företagen, vad som dock är intressant är att 
undersöka siffrorna bakom dessa värden lite närmare. De positiva hade innan 
utökningen av antalet företag ett snitt på 355,39 Mkr, detta snitt har ökat till 962,61 
Mkr, nära nog tre gånger så stort. Dock existerar det en kraftig outlier i detta utökade 
urval, nämligen försvarskoncernen Celsius vilka hade en omsättning på inte mindre än 
12064 Mkr, utan denna observation hade snittvärde legat på 309,59 Mkr, d.v.s. snarare 
en minskning. Naturligtvis påverkas eget kapital och antalet anställda på liknande sätt 
p.g.a. dessa nya företag, allra intressantast är kanske hur de positivas genomsnittliga 
antal anställda går från 327 personer till 1 132 personer p.g.a. Celsius, detta då Celsius 
vid tidpunkten hade 16070 anställda. Utan Celsius hade medelvärdet istället landat på 
betydligt beskedligare 255, d.v.s. en minskning från tidigare urval. När det kommer till 
resultat fortsätter Celsius att gäcka oss, med Celsius i det nya urvalet är snittresultatet 
39,55 Mkr p.g.a. Celsius extrema 479 Mkr resultat. Skulle vi inte räkna med detta 
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extrema resultat får vi istället ett snittresultat på 13,70 Mkr. De negativa 
referensföretagen å andra sidan uppvisar inte ett enda företag med minus resultat, varför 
medelvärdet fullt förståeligt blir avsevärt högre.  
!
S4U/??!+a!PB7=?2>Y/1=474?T=!]!D2?04!
! Positiva! Negativa! Positiva 10 %! Negativa 10 %!

P/B! 9,24! 2,4! 7,83! 3,48!

P/E! 40,54! 15,22! 33,18! 15,66!

Skuldsättningsgrad! 5,59 ggr! 2,61 ggr! 3,63 ggr! 3,08 ggr!

Bransch Riskabla! 100 %! 89 %! 94 %! 83 %!

Bransch Stabila! 0! 11 %! 6 %! 17 %!

Omsättning! 355,39 Mkr! 1233,24 Mkr! 962,61 Mkr! 936,22 Mkr!

Eget kapital! 57,5 Mkr! 314,25 Mkr! 227,8 Mkr! 264,94 Mkr!

Anställda! 327 st.! 830 st.! 1133 st.! 619 st.!

Resultat! 7,36 Mkr! -6,88 Mkr! 39,55 Mkr! 23,15 Mkr!

 
5.7 Mulitkollinaritet 
För att testa att vi inte har något inbyggt fel väljer vi att göra ett korrelationstest. Dock 
är detta endast möjligt att göra för de variabler som inte är dummy-variabler. Resultatet 
av detta redovisas i Appendix 5. Värt att notera är att då vi har ett relativt litet urval 
(dessa korrelationer bygger på vår originalgrupp om extremaste 5 %) kan värdena 
ibland bli lite missvisande, dock ser vi att inget värde ligger utom intervallet -0,8-0,8 
varför vi anser att det inte föreligger någon multikorrelation bland dessa variabler. 
Nedan skall vi dock kommentera de variabler som uppvisar störst absolut samband, 
d.v.s. vare sig det rör sig om positivt eller negativt samband. 
!
Störst samband uppvisar variablerna eget kapital och omsättning med ett negativt 
samband om -0,761. Vi finner ingen annan förklaring än att detta måste bero på 
slumpen, då vi snarare anser att det borde föreligga ett positivt samband mellan dessa 
variabler. Näst störst absolut samband finner vi mellan den genomsnittliga rabatten sex 
månader innan introduktionen och indexrörelse sex månader innan introduktionen, även 
här negativt (-0,709). Detta samband ter sig också väldigt konstigt då vi visat ovan att 
företag som handlas till positiv rabatt föregås både av ett stort antal företag som 
introduceras och en stor uppgång på börsen. Resultat och eget kapital är näst på tur med 
likvärdig korrelation som föregående (-0,704), även här kan vi inte göra annat 
antagande än att detta beror på slumpen då det ter sig extremt märkligt. Att det finns en 
negativ relation mellan antalet företag introducerade sex månader innan och antalet 
företag introducerade tolv månader innan (-0,671) finner vi närmast skrattretande, detta 
kan bara inte bero på annat än slumpen. Att P/E-talet och indexrörelsen sex månader 
före introduktionen samvarierar (0,482) kan tänkas bero på att när börsen stiger så stiger 
priset på företaget, men dessa variabler bör inte samvariera i någon större utsträckning. 
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6. Analys 
Detta kapitel har till avsikt att besvara och tolka våra på förhand uppställda hypoteser. Till en 
början kommer vi diskutera huruvida hypotesen blivit besvarad och om detta svar varit i linje 
med vad vi på förhand förväntat oss. Sedan kommer vi i den andra delen av detta kapitel 
studera hur väl dessa svar sammanfaller med de befintliga förklaringsmodellerna.  

6.1 Elementen 
!

!
!
Figur 17: Börsintroduktionens fyra element!
!

!
“En matematiker är i likhet med en målare eller en poet en människa 
som skapar mönster”!(Hardy, G.H., 1940, s.13)!
!

Detta citat härstammar från matematikern G.H. Hardy (1940) berömda uppsats “A 
Mathematician’s Apology”, trots att vi inte tillstår oss vara varken matematiker, målare 
eller poeter, anser vi oss dock besitta förmågan att kunna skapa mönster av vad som på 
förhand uppfattas som kaos. Med hjälp av dessa mönster avser vi avfärda, godta eller 
acceptera att vi inte kan besvara våra hypoteser och diskutera runt detta.  
 
6.1.1 Varför? 
För det första antog vi att i likhet med Beatty och Ritters (1986, s.227) resonemang att 
företag som handlas med stor initial rabatt skulle ha delgivit mindre information om vad 
emissionslikvid skulle användas till. Vi har förvisso sett i både vårt originalurval och i 
vår referensgrupp att man har tenderat delge mindre information än de företag som 
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handlas med negativ initial rabatt, men då denna skillnad är försvinnande liten anser vi 
oss inte kunna dra några vidare slutsatser från svaren. 
!
Nästa variabel härstammar från Allen och Faulhaber (1989, s.317) och avhandlar 
utdelning. Här tycker vi oss se ett tydligt mönster där de positiva företagen är betydligt 
mer benägna att dela ut delar av vinsten, medan de negativa företagen väldigt ofta väljer 
att inte dela ut densamma. Visserligen minskar denna skillnad drastiskt då vi utökar 
med vår referensgrupp, något som vi väljer att inte fäst allt för stor vikt vid då vi i denna 
uppsats har för avsikt att koncentrera oss på de extremaste observationerna, härmed 
anser vi att denna tes är bekräftad. 
!
Vi hade förväntat oss i likhet med Brennan och Frank (1997, s.412) att företag som 
handlas med negativ initial rabatt skulle få en förändring i ägarförhållandena, att de 
som på förhand innehaft majoritetsrösterna i bolaget skulle bytas ut mot nya ägare och 
att detta inte skulle ske i de företag som handlades med stor positiv initial rabatt. Vi ser 
förvisso vissa svaga tendenser till att detta stämmer, men vi kan inte med någon 
säkerhet fastslå att detta är fallet. Vad vi kan se är att företag som handlas med stor 
positiv initial rabatt inte verkar vara speciellt benägna att bibehålla kontrollen då den i 
en klar majoritet av fallen övervältras på nya ägare. Hade fallet varit det motsatta för de 
negativa företagen hade vi kunnat dra slutsatser, men då vi inte sett något sådant går en 
sådan slutsats inte att dra, de negativa har i bästa fall i hälften av fallen bibehållet 
ägandeskapet. 
!
I likhet med Rydqvist och Högholm (1995, s.290) studerar vi hur ägarförhållanden sett 
ut för företagen. Den empiriska datan visar att de positiva bolagen tenderar att vara mer 
representerade av familjeägda bolag, dock ser vi att detta mönster till stor del försvinner 
när vi utökar urvalet, varför vi inte med säkerhet kan säga att det verkligen förekommer 
en skillnad i andel familjeägda företag. Inte heller kan vi med någon säkerhet säga att 
det inte förekommer någon sådan skillnad, således anser vi att denna hypotes ej är 
besvarad, även om tendensen är att de positiva företagen till större andel är familjeägda.  
!
När det kommer till motiven med introduktionen följer vi som tidigare nämnt Grundvall 
et al (2007, s.18-20) modell med motiv. Frågan vi ställde oss var huruvida de positiva 
bolagen hade fler motiv till introduktionen än vad de negativa bolagen hade. Tanken 
bakom detta var att vi ville se om introduktionen endast var till för kapitalanskaffning 
för de negativa, medan de positiva skulle få hjälp med mycket annat. Mycket riktigt 
visade det sig att våra extremgrupper uppvisade detta mönster, de negativa uppgav inte 
mycket andra alternativ än “Tillgång till riskkapital”, det visade sig till och med att 
varenda negativt bolag uppgav detta motiv. De positiva å andra sidan angav betydligt 
fler motiv, dominerade samtliga övriga motiv samtidigt som man i vissa fall saknade till 
och med motivet “Tillgång till riskkapital”. Sammantaget så väljer vi att anse denna 
hypotes som bekräftad, även om de lite mindre extrema grupperna uppvisar något 
mindre extrema skillnader. Vidare har vi till stöd för signaleringsteorin (Ibbotson, 1975, 
s.264) kunnat se att publiceringsmotivet har varit avsevärt mer frekvent förekommande 
för de positiva företagen. 
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6.1.2 Hur? 
Angående det nominella priset har vi sett vissa mindre skillnader i likhet med Tinic 
(1988, s.810) dock har dessa skillnader gått emot vår hypotes, d.v.s. att de utgivande 
företagen sätter ett sådant pris som attraherar småsparare för att undkomma stora 
institutionella investerare (Brennan och Frank, 1997, s.412). Detta medför att vi anser 
oss kunna förkasta denna hypotes, de positiva företagen sätter inte lägre nominellt pris 
på sina aktier än de negativa företagen. 
!
Gällande huruvida book building skulle leda till högre initiala rabatter eller lägre initiala 
rabatter har vi inte kunnat konkludera något med bestämdhet. Vad vi kunnat se är att 
book building använts något oftare vid de negativa introduktionerna, men att detta 
skulle räcka för att bevisa att book building leder till lägre initial rabatt finner vi inte 
klarlagt. Intressant med denna variabel är att book building inte tenderar vara det 
vanligaste sättet att sälja aktier på, tvärtemot vad Grundvall et al (2007, s.49) menar. 
Detta kan tänkas bero på att Grundvall et al kontrollerat en snävare (senare) tidsperiod 
samt att Grundvall studerat samtliga introduktioner, inte bara de vi kategoriserar som 
“rena”. 
!
Firm commitment har endast använts i ett fåtal fall och då nästintill alltid med 
underwritern HQ. Intressant hade varit om detta kunnat leda till någon slutsats, även om 
man inte kunnat särskilja underwriterns (HQ:s) roll och avtalsformen mellan 
underwriter och noterande företag (firm commitment). Teorin säger att 
underprissättningen ska vara mindre vid firm commitment (Baron, 1982, s.975), 
emellertid har inte något svar gått att urskilja. För att utreda denna fråga skulle det 
behövas fler observationer med firm commitment, med endast dessa få observationer av 
denna avtalsform går det inte att säga vilket effekt firm commitment till skillnad från 
best effort har. Det vi ser här är att det inte existerar någon skillnad, vilket frestar oss att 
gå emot den befintliga teorin om att underwritern anstränger sig mer för att sälja aktier 
där de tar på sig att köpa samtliga, men vi kan som sagt inte dra en sådan slutsats på 
dessa få observationer av fenomenet. 
!
När det kommer till vilken underwriter som valts finner vi att företag som handlats till 
stor underprissättning har tenderat att använda sig av stora investmentbanker i en 
betydligt större utsträckning än de negativa företagen. Detta är i linje med vad 
signaleringsteorin säger (Booth & Smith, 1986, s.280), men i strid med winner’s 
curseteorin (Beatty & Ritter, 1986, s.227). En avsevärt längre diskussion rörande denna 
variabel finns att läsa i 6.2 Förklaringsmodellerna, då det i de enskilda modellerna ofta 
görs olika antagande om hur underwriterns storlek inverkar på olika sätt. 
!

Bekräftad Ej besvarad Förkastad 

Utdelning Delgiven information 
 

Motiv Bibehållen kontroll 
 

 

Familjeägt 
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Vi förväntade oss att företag som handlats till stor initial rabatt sålt nyemitterade aktier 
medan företag som handlats till negativ initial rabatt sålt egna aktier. Dessa påståenden 
fick vi delvis bekräftade, dock hade vi inte tagit med i ekvationen hur vanligt det var att 
man sålde både egna aktier och nyemitterade aktier kombinerat. De positiva företagen 
sålde i något fler fall nyemitterade aktier än befintliga aktier, men inte nog ofta för att vi 
ska kunna acceptera detta som någon sanning, men vi kan tydligt se att den trenden som 
Jenkinson och Ljungqvist tyckts sig kunna se med stor andel nytt kapital till bolagen 
håller i sig (2001, s.36). De negativa aktierna å andra sidan sålde alla nyemitterade 
aktier, och endast befintliga aktier i hälften av fallen, vilket leder till konklusionen att 
denna hypotes motbevisats. 
!
Inte heller kan det bekräftas att någon speciell lågprioritering av tilldelningen av aktier 
till institutionella investerare har skett, vilket Brennan och Franks (1997, s.412) 
framlagt. Snarare kan det bekräftas att det inte föreligger några skillnader mellan 
företagens benägenhet att prioritera institutionella investerare jämfört med privata 
investerare. Dock skall det tas i beaktning att samtliga företag fördelar aktier 
godtyckligt, med andra ord finns det ingen garanti att prioritering görs exakt som det 
föreskrivits i prospektet, även om det är troligt då den finansiella världen följer dessa 
fördelningar mycket noggrant. 
!
Slutligen har vi med utgångspunkt från Benveniste och Wilhelms (1990, s.197) studie 
om att underwritern belönar investerare för lämnad information angående korrekt pris 
på aktien studerat vem det är som bestämmer tilldelningen av aktier vid en notering. 
Vår förhoppning var att underwritern skulle sköta introduktionerna i de negativa fallen 
för att på så vis kunna gynna de investerare som lämnat information om priset, och att 
det hela skulle leda till lägre underprissättning. Dock har det visat sig vara mycket 
ovanligt med att underwriters sköter tilldelningen överhuvudtaget i Sverige, varför vi 
väljer att förkasta denna variabel. 
 
S4U/??!##a!R74?T=!b!GH6!

!
6.1.3 När? 
Angående huruvida perioden innan börsintroduktionen haft inverkan på 
underprissättningens storlek som den ska ha enligt teorin om heta marknader (Helwege, 
2004, s.549) så pekar bevisen bestämt åt ett håll nämligen att det begåtts fler 
introduktioner före de positiva företagens introduktioner, såväl på tolvmånadersbasis 
som på sexmånadersbasis. Visserligen blir resultaten mindre robusta i takt med att 
urvalet utökas med fler företag, men det är helt i sin ordning då dessa företag är mindre 
extrema. Dock kan vi se att både de negativa och de positiva företagen föregås av 
perioder med fler introduktioner än vad som i genomsnitt skett under perioden. 

Bekräftad Ej besvarad Förkastad 

Vilken underwriter Book building/Fast pris Nominellt pris 
 

Firm commitment/Best effort Nya/egna aktier 
  

Tilldelning till institutionella investerare 
 

! Tilldelare!
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Vidare menar teorin att det finns en positiv autokorrelation mellan de initiala rabatternas 
storlek, detta har vi prövat med hjälp av att studera huruvida våra extrema kursrörelser 
är beroende av hur mycket de tidigare introduktionerna stigit första dagen (Lowry & 
Schwert, 2002, s.1196). P.g.a. ett avvikande extremvärde i den negativa gruppen har 
denna hypotes inte med lätthet kunnat bevisas. För de positiva bolagen tycks det vara 
relativt klart att de föregås av en period med höga initiala rabatter, dock går det inte på 
motsvarande sätt att bevisa att de negativa föregås av en period med låga initiala 
rabatter då dessa rabatter i cirka hälften av fallen överstiger snittrabatten. Således kan 
denna hypotes bara styrkas till hälften. 
!
När det kommer till index före börsnoteringen kan vi i likhet med teorin (Lowry & 
Schwert, 2002, s.1196) med säkerhet fastslå vår hypotes, de positiva företagen föregås 
av en sexmånadersperiod med kraftigt stigande börsindex medan de negativa i bästa fall 
föregås av en period med stillestånd på börsen, detta om vi räknar med den extrema 
observationen, tas inte denna extrema observation med i beräkningarna föregås de 
negativa introduktionerna till och med av en i genomsnitt sjunkande index. Hur som 
haver är det överhuvudtaget betydligt lägre än index medan de positiva är betydligt 
bättre än index. 
!
Index visar sig inte har rört sig speciellt mycket från det att teckning av aktier avslutats 
till det att aktien upptagits till handel, dock var det inte den frågan som ställdes i 
hypotesen, hypotesen rörde huruvida det i likhet med teorin (Högholm, 1994, s.18) skett 
en uppgång före de positiva och nedgång före de negativa. Denna teori kan bekräftas, 
det har skett uppgång i snitt före de positiva och nedgång före, även om denna 
kursrörelse generellt varit blygsam.!
!
Ålder har visat sig vara en av de variabler där våra respektive extremgrupper med mest 
tydlighet skiljt sig från varandra, och då spelar det ingen roll att resultatet blir lite 
mindre stabilt vid utökningen av antalet företag, skillnaderna är fortfarande så stora att 
vi med säkerhet kan slå fast denna hypotes. Vad vi kan se är att endast den extremt 
positiva gruppen understiger den europeiska snittåldern på 12 år (Jenkinson & 
Ljungqvist, 2001, s.36). Detta vill säga att företag som handlas med stor initial rabatt i 
genomsnitt är yngre än företag som handlas till negativ rabatt. 
!
Tidpunkt på året har ytterst överraskande visat sig vara en robust variabel med ett 
tydligt resultat, dock finner vi detta resultat lite för otroligt för att kunna vara sant, vi 
anser att det skulle behövas mer forskning på detta område för att kunna klarlägga att 
tidpunkt inverkar i underprissättningens storlek, varför vi endast väljer att benämna den 
hypotes som ej besvarad. Vi kan helt enkelt inte med säkerhet säga mer än att det finns 
en korrelation, någon kausalitet kan vi inte bevisa. Dock skall det nämnas att bevisen 
tenderar mot att negativa introduktioner sker under vinterhalvåret och positiva 
introduktioner sker under sommarhalvåret, kanske har det att göra med att det i regel 
görs färre introduktioner under vinterhalvåret och att det därför kan anses vara en “kall 
period”. Skulle detta stämma är det en utvidgning av teorin om heta och kalla 
marknader som vi inte funnit stöd för i tidigare teori. 
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6.1.4 Vilka? 
Pagano, Panetta och Zingales (1998, s.60) visade att företag med höga P/B-tal var 
troligare att introduceras än företag med låga P/B-tal. Någon forskning på hur dessa 
P/B-tal har påverkat underprissättningens storlek har inte stått att finna, men vi kan nu 
fastslå att det existerar en bestämd skillnad mellan P/B-talen för de negativa 
introduktionerna och de positiva introduktionerna, där de positiva tenderar att ha 
avsevärt högre P/B-tal. D.v.s. dessa aktier har varit värderade till långt mer än det 
bokförda värdet på tillgångar. Visserligen minskar denna skillnad i och med att värdena 
blir mindre extrema, men det är som vi tidigare nämnt i sin ordning, således kan vi 
bekräfta denna hypotes.  
!
Även P/E-talen följer samma mönster, varför vi kan med säkerhet även bekräfta denna 
hypotes, med den reservationen att även här minskar skillnaderna då urvalet blir större, 
men vi anser inte heller här att det är något att lägga tonvikt vid. Dessa P/E-tal säger oss 
att de positiva företagen antigen är kraftigt övervärderade, eller att de förväntas göra en 
mycket stor framtida vinst. De negativa å andra sidan ligger inom spannet för vad som 
anses normalt. (Ogden, Jen & Connor, 2003, s.19) 
!
Också skuldsättningsgraden studerades från Ogdens, Jen & Connors (2003, s.158) 
perspektiv vilket visar sig vara en tydlig skillnad på förhand. En djupare undersökning 
visar dock att skillnaderna till stor del försvinner om vi räknar bort en 
extremobservation, även om vissa tendenser kvarstår. Således väljer vi att varken 
förkasta eller godta denna parameter, vi lämnar den helt enkelt ej besvarad. 
!
Variabeln bransch hade vi tänkt skulle uppvisa att företagen som handlas med stor 
rabatt skulle verka i riskabla branscher, medan de negativa företagen skulle ha sin 
verksamhet i trygga, stabila branscher i likhet med winner’s curse (Beatty & Ritter, 
1986, s.227). Till hälften fick vi rätt, de positiva företagen är alla inom riskabla 
branscher, men det är nästintill uteslutande de negativa också, varför vår hypotes får 
anses motbevisad. Kanske kan man tolka detta som att det är riskabla företag som inte 
får lånefinansiering som söker sig till börsen överlag? För att stödja ett sådant 
resonemang krävs dock en noggrannare studie över vilka aktiebolag som introducerar 
sig och vilka som inte gör det. 
!
Storlek, eller snarare bristen på storlek skall enligt teorin vara en källa till osäkerhet 
(Ritter, 1984, s.221), dock så finns det inget bra homogent mått för att mäta storlek, 

Bekräftad Ej besvarad Förkastad 

Antalet introduktioner före Initiala rabatter före 
introduktionen 

 

Indexrörelse innan introduktionen Tidpunkt på året 
 

Indexrörelse mellan teckning och 
introduktion 

  

Ålder på företaget 
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varför vi valt att använda oss av tre proxyvariabler. Alla dessa variabler talar samma 
språk, nämligen att de negativa företagen är större. Visserligen stämmer detta inte med 
Celsius, men vi väljer att se Celsius som undantaget som bekräftar regeln. Samtliga 
proxyvariabler; omsättning, eget kapital och antalet anställda bekräftas. 
!
Resultatet som vi antog skulle visa att de företagen med mindre underprissättning hade 
ett bättre resultat eftersom de var mer etablerade jämfört med de mindre etablerade 
företagen med stor rabatt visade sig vara svår att bevisa. Till en början såg vår hypotes 
att vara motbevisad när det kom till vårt huvudsakliga urval, som förvisso uppvisade 
förhållandevis små skillnader, men ändå verkade kullkasta vårt resonemang. När vi 
dock utökade till att inkludera vår referensgrupp och exkluderade de extrema siffrorna 
från Celsius visade resultatet tvärtemot detta, till fördel för vår tes. Dock anser vi inte att 
detta håller för att denna hypotes skall kunna anses som bekräftad, varför vi lämnar den 
som ej besvarad. Dock får vi lov att hålla med Ritter och Welch (2002, s.34), att göra 
positivt resultat är inte längre lika viktigt och det är på det sättet “lättare” idag att ta sig 
till börsen än förr. 
 
Tabell 13: Analys - Vilka 
Bekräftad Ej besvarad Förkastad 

P/B Skuldsättningsgrad Bransch 

P/E Resultat 

 

Storlek; omsättning, eget kapital och antalet anställda  
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Figur 18: Bekräftade hypoteser 
!

6.2 Förklaringsmodellerna 
I detta avsnitt söker vi utröna huruvida de svar vår undersökning givit oss kan anses 
styrka eller fälla någon av de befintliga förklaringsmodellerna som finns rörande 
underprissättningen. Notera dock att vi väljer att inte diskutera den legala ansvarsteorin 
då denne inte kan tänkas ha någon relevans ur en svensk synvinkel, se 3.3.2 
Förklaringsmodellerna för djupare diskussion.  
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6.2.1 Winner’s curse 
Denna modell bygger som vi tidigare nämnt på osäkerhet, att de företag som handlas 
med stor rabatt är osäkrare än dess motsvarighet som handlas till liten rabatt (Rock 
1986, s.189; Beatty & Ritter, 1986, s.227). Dessutom finns det också ett närmast otaligt 
antal sätt att mäta detta (se t.ex. Prabhala & Puri, 1998; Tinic, 1988; Habib & 
Ljungqvist, 2001). Vår forskning stödjer detta resonemang i form av att yngre företag 
tenderar ha större underprissättning (likt Ritter 1984; Megginson & Weiss, 1991), dessa 
tenderar också att ha en mindre omsättning (Ritter, 1984) och på eljest vis vara mindre. 
Vi har även visat att de positiva företagen har extremare nyckeltal (P/B och P/E) vilket 
också tyder på en större osäkerhet eller risk i dessa bolag. Rakt motstridigt bevis finner 
vi i fallet med vilken underwriter som lett introduktionen. Rörande resultat, delgiven 
information och bransch finner vi varken stöd för eller emot. 
!
Sammantaget kan man säga att mycket tyder på att det ligger något i denna teori, det 
verkar definitivt vara så att företagen med stor rabatt är osäkrare i form av ålder, storlek 
och nyckeltal. Att dessa företag har använt sig av kända underwriters och vice versa 
anser vi inte vara så motsägelsefullt som det kan tyckas, även om detta går emot tidigare 
forskning så finns det även tungor inom forskarvärlden som talat för ett sådant 
resonemang. Exempelvis frågar sig Jenkinson och Ljungqvist (2001, s.73) varför ett 
stabilt 50-årigt tillverkningsföretag skulle välja en dyr underwriter som Goldman Sachs. 
Vi är inne på samma spår, om företaget i fråga vet att man är stabilt, varför skall man då 
vända sig till de dyraste och mest prestigefyllda underwriterna som finns i branschen? 
Tvärtemot så vill de “sämre” företagen dölja att de är ett osäkert köp och för att dölja 
detta känner de sig tvingade att kontakta de dyraste underwriterna för att locka till sig 
investerare. Om man vänder på det ytterligare en gång och belyser problemet ur en 
underwriters perspektiv så kan man ställa sig frågan vilka företag accepterar dessa att ta 
till börsen? Kritiker till detta resonemang skulle naturligtvis anföra att en respektabel 
underwriter inte gör affärer med ett osäkert företag. Bevisen pekar dock på motsatsen, 
de yngsta och minsta företagen nyttjar de mer respektabla bankernas tjänster varför allt 
tyder på att underwriters ställer sina tjänster till förfogande bara de får ersättning. 
Naturligtvis kräver dock ett sådant resonemang mer forskning för att bli väl förankrat. 
!
6.2.2 Signaleringsteorin 
Teorin säger att företag medvetet underprissätter sina aktier i syfte att lämna en god 
smak hos investerare som sedan skall gå med att deltaga i en nyemission och/eller andra 
framtida åtgärder som underlättas av positivt inställda investerare  (Ibbotson, 1975, 
s.264). Dock är denna teori något svårmätbar med vårt syfte, då vi avser att med hjälp 
av den information som finns tillgänglig på förhand kunna säga om det kommer att 
uppstå en underprissättning eller ej. Ehuru finner vi en utväg för att mäta detta; vi 
studerar likt Chemmanurs (1993) föreslagna modell om företagen har publicitetssyfte 
med introduktionen, om man eljest väljer att marknadsföra sig med frikostiga framtida 
utdelningar och om man tagit hjälp av en respektabel underwriter för att “sminka sig” så 
väl som möjligt. Samtliga dessa variabler skall enligt vårt antagande samvariera med en 
ökad underprissättning varför detta skulle vara mycket mer förekommande med 
publicitetssyfte, frikostiga framtida utdelningar och prestigefyllda underwriters i de 
positiva företagen. 
!
När det kommer till publicitetssyfte så finns detta i oerhört stor utsträckning bland de 
positiva företagen, även utdelning verkar vara betydligt frikostigare hos dessa företag 
samt slutligen har även de företagen med störst initial rabatt också mest frekvent använt 
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sig av de mest respekterade svenska underwriterna. Allt detta tyder på att 
signaleringsteorin verkligen har en empirisk grund, men vi vill samtidigt inte dra för 
snabba slutsatser. Vi finner oss dock nödgade att med denna förestående fakta medge att 
de företagen med störst initial rabatt sannolikt vill marknadsföra sig mer än de med liten 
initial rabatt, att dessa anstränger sig för att signalera kvalitét torde vara bortom allt 
rimligt tvivel. Dock skall ett varningens finger höjas till varför detta sker, vi kan inte 
med denna studie fastslå något motiv för denna underprissättning.  
!
6.2.3 Principal-agent teorin, utgivande företag vs underwritern 
Barons modell från 1982 (s.975) innebär att underwritern sitter på mer information än 
det utgivande företaget och att man därför kan dra nytta av situationen. För att testa 
denna modell har vi valt att studera kontrakten mellan underwriter och utgivande 
företag, med den utgångspunkten att om underwritern nu styr underprissättningens 
storlek i sådan stor utsträckning som denna modell säger borde underwritern välja att 
styra denna underprissättning till att bli mindre vid firm commitment-avtal och bry sig 
mindre vid best effort-avtal varför det borde finnas en skillnad mellan dessa båda avtals 
underprissättning. Tyvärr passar sig inte vårt valda forskningssätt för denna teori då den 
kräver fler observationer av det relativt infrekvent förekommande avtalsformen firm 
commitment, vi kan i varje fall säga att detta inte tenderar vara någon viktig modell för 
förklaringen av underprissättningens storlek. 
!
6.2.4 The market feedback hypothesis 
Denna modell bygger som bekant på antagandet att underwriters kompenserar 
investerare för att de lämnar information om vad de är beredda att köpa aktien för vid 
försäljning av aktier genom ett book buildingförfarande (Beneviste & Spindt, 1989, 
s.358-359; Beneviste & Wilhelm, 1990, s.197). Detta väljer vi att testa genom att se om 
book building är mer frekvent förekommande i någon av våra extremgrupper. Teorin 
säger vidare att större underwriters har större makt över investerare och därför inte 
behöver underprissätta aktierna lika mycket då investerarna är mer beroende av att hålla 
en god relation med dessa underwriters. Således testar vi också om stora 
investmentbanker bidragit till liten underprissättning.  
!
Rörande book building har vi inte kunnat säga något, men det lilla vårt urval visar är att 
det finns vissa tendenser till mindre underprissättning där book building förekommer, 
vilket går väl ihop med denna modell. Dock går inte tesen om att stora underwriters 
måsta belöna investerarna med mindre rabatter ihop då dessa banker i större 
utsträckning varit inblandande i de introduktionerna med extremt stora initiala rabatter. 
Slutligen kan denna modell sägas passa exceptionellt dåligt i Sverige då det är det 
utgivande företaget som i en majoritet av fallen beslutar om tilldelning av aktier, varför 
underwritern inte kan belöna investerare som sig bör för att denna modell skall gå ihop. 
Således väljer vi att snarare gå på Ritter och Welch (2002, s.14) linje än Jenkinson och 
Ljungqvist (2001, s.106-107) linje. 
 
6.2.5 Cascade-teorin 
Denna modell kräver egentligen att man skall studera hur pass övertecknad aktien är 
relativt den initiala rabatten, då modellen säger att en kraftigt övertecknad aktie stiger 
första dagen, medan en undertecknad eller knappt fulltecknad aktie sjunker (Welch, 
1992, s.723). Vi menar dock att detta är något som ligger utom vårt syfte då detta 
inträffar efter teckningsperioden. Ehuru finner vi denna modell någorlunda banal då vi 
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anser det vara fullt logiskt att en aktie som det finns så mycket intresse runt att den blir 
kraftigt övertecknad stiger första dagen. Rimligtvis vill åtminstone en del av de köpare 
som ville teckna sig för aktien på förhand också teckna sig när den kommer ut på 
börsen, varför man mycket rimligt kan vara beredd att betala ett högre pris än vad aktien 
är noterad till, med en logisk följd att aktien stiger. Något som skulle kunna kullkasta 
detta resonemang är om marknadens preferenser förändras kraftigt, vilket borde synas i 
en uppgång eller nedgång i index från det att teckningsperioden upphört, något som vi 
inte sett någon större skillnad på. Frågan man istället borde ställa sig är varför väljer så 
många att teckna sig för just denna aktie på förhand? 
 
6.2.6 Spridda ägandeskapsteorin 
Huvudtanken i Brennan och Franks (1997, s.412) modell är som tidigare nämnt att de 
befintliga ägarna inte vill släppa ifrån sig kontrollen av företaget och därför 
underprissätter aktierna kraftigt i syfte att få så många potentiella investerare som 
möjligt ska buda på aktien och aktierna kan fördelas till ett stort antal investerare. För 
att undersöka detta närmare har vi valt att studera vilka aktieägare som innehaft 
kontrollen i bolaget före introduktionen och vilka som förväntas inneha kontrollen efter 
introduktionen. Vi har även studerat hur företagen uppgett att de skall tilldela aktierna, 
dock med reservationen att detta är endast vad de uppger, en diskussion om detta går att 
finna tidigare i detta kapitel. Slutligen har vi även valt att studera hur företagen valt att 
prissätta aktierna, om det finns ett samband mellan lågt nominellt pris och hög 
underprissättning. 
!
Resultatet på detta har varit slående illa, vi har inte funnit att företag som underprissätter 
sina aktier mer inte bibehåller kontrollen av företaget i någon vidare utsträckning, man 
lämnar till och med över kontrollen i en majoritet av fallen och det är till och med något 
vanligare att företag med liten underprissättning bibehåller kontrollen. Vidare prioriterar 
man, precis som de företagen som handlas med negativ rabatt, att tilldela institutionella 
investerare i en klar majoritet av fallen. Slutligen är som vi tidigare sett sambandet 
mellan underprissättningens storlek och det nominella priset omvänt mot vad teorin 
föreslog (Tinic, 1988, s.810). 
!
Vi anser att här ser vi en del av problematiken med skillnaderna mellan svensk och 
amerikansk forskning, preferenserna länderna emellan skiljer sig helt enkelt åt. Medan 
amerikanska bolag skyr att få in stora institutionella investerare välkomnar ofta svenska 
företag stora institutionella investerare och söker med ljus och lykta efter dessa. Varför 
det är på detta vis ligger långt bortom denna uppsats frågeställning och är ej heller något 
vi avser fördjupa oss i. 
!  



Johansson & Nilsson, 2011 

!
!

'*!

7. In summa 
I detta avsnitt kommer vi likt den latinska rubriken ovan att summera detta arbete; både utifrån 
ett empiriskt perspektiv där vi baserat på våra element skildrar det typiska företaget med 
stor/liten (positiv/negativ) rabatt och från ett teoretiskt perspektiv där vi sammanfattar den 
teoretiska bakgrunden till problemet och ger ett eget förslag på hur underprissättning uppstår. 
Avslutningsvis diskuterar vi kring vad detta medför för praktiska och teoretiska implikationer 
och vad vi anser att den fortsatta forskningen borde inriktas på. 
 

7.1 Studiens syfte och problemställning 
Denna studie har lagt stor vikt vid aktiens rörelse under första handelsdagen och då mer 
precist vid det underprissättningsfenomen som här framträder. Författarnas avsikt har 
hela tiden varit att undersöka detta fenomen utifrån tidsperioden innan 
börsintroduktionen, detta för att med fördel kunna fördjupa sig i variabler som företaget 
kan förändra och utveckla. Detta leder samtidigt in på vårt underliggande syfte med 
studien, nämligen att ge nya rön till hur företag kan maximera kapitalinflödet och även 
upplysa investerare hur utvecklingen under företagets första handelsdag kan komma att 
se ut. Med den målsättningen klar valde vi att formulera nedanstående problemställning. 
!
“Hur kan man förklara varför underprissättning uppstår genom att innan 
börsintroduktionen studera företag som handlas med extremt stor rabatt och jämföra 
dessa med företag som handlas med extremt liten (negativ) rabatt?” 
 

7.2 Empirisk sammanfattning 
Här ska vi sammanfatta den empiriska delen av arbetet och med hjälp av elementen 
beskriva hur det typiska extremföretaget ser ut för våra respektive grupper. Med hjälp 
av dessa exempelföretag kan förhoppnings investerare och/eller företagsledare känna 
igen extremföretag på förhand och anpassa sig efter situationen. 
!
Företaget som noterar sig på börsen och stiger extremt mycket första dagen är i 
genomsnitt ett yngre, mindre företag i en förhållandevis riskfylld bransch som delar ut 
en stor del av vinsten till aktieägarna. Med introduktionen vill man inte bara få tillgång 
till riskkapital, man ser också många andra fördelar i att bli noterad varför man både 
säljer nyemitterade aktier och egna aktier. För att sköta denna notering används en stor 
och dyr investmentbank som underwriter för att motverka den osäkerhet som eljest 
uppstår med detta expansiva bolag med sina extrema nyckeltal, såväl P/B som P/E 
indikerar att man är ett högriskbolag som har potential att slå på börsen. Själva 
introduktionen görs under en så kallad “het” marknad, d.v.s. många introduktioner sker 
före, introduktionerna som görs före handlas till stora initiala rabatter, index stiger 
kraftigt sex månader innan och introduktionen görs under sommarhalvåret då de flesta 
svenska introduktioner görs. 
!
Det företaget som har så liten initial rabatt att det till och med sjunker första dagen i 
handel är, tvärtemot ett äldre och större, ett mer väletablerat företag som har vissa 
problem med resultatet och därför behöver ta in mer kapital. Företaget anger inte 
speciellt många motiv till varför man låter notera sig, det är tydligt att 
kapitalanskaffning står i fokus varför man prioriterar att ge ut nya aktier och få in färskt 
kapital i bolaget. Att man har gått knackigt på sistone och inte gjort speciellt bra resultat 
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senaste tiden har också inneburit att utdelning inte är aktuell närmaste tiden. Emellertid 
tycker man sig vara ett så känt namn på marknaden att någon dyr och prestigefull 
underwriter inte behöver konsulteras, en mindre underwriter duger bra. Introduktionen 
görs under en period då index faller och företrädesvis under vintern, en tidpunkt på året 
då få introduktioner genomförs i Sverige. 
 

7.3 Teoretisk sammanfattning 
Enligt winner’s curseteorin (Rock 1986; Beatty & Ritter, 1986, s.227) ska större 
osäkerhet leda till större underprissättning, detta p.g.a. att investerare behöver 
kompenseras för den ökande risken som uppstår då osäkerheten är större. Detta 
resonemang håller vi med om, en investerare som inte ser någon vinning i att ta på sig 
mer risk gör inte det utan kompensation, på så vis kan investeraren anses fatta ett 
rationellt beslut i enlighet med teorin om effektiva marknader (Shleifer, 2000, s.2). 
Dock verkar det spela mindre roll vad denna osäkerhet består i; vare sig osäkerheten 
består av att företaget är yngre, mindre storleksmässigt eller har extrema nyckeltal finns 
det där en osäkerhet som investeraren skyr. Således borde investeraren alltid kräva 
kompensation för att teckna aktier som ännu inte handlas på en börs, då det finns ett 
större riskmoment i dessa aktier än i aktier som redan aktivt handlas på en börs. 
!
Dock verkar inte investerare vara rationella längre när introduktionen väl genomförts, 
det förefaller sig som att det uppstår ett slags följa-Johnbeteende i likhet med vad 
Cascadeteorin (Welch, 1992, s.723) predikar. När aktien väl nått marknaden tenderar ett 
stort tryck att köpa de aktier som nyss har introducerats uppstå, den köphets som 
uppstår tenderar att bli än större när marknaden bedöms het och investerare förväntar 
sig därför att aktien kommer att rusa mer p.g.a. detta. Troligen kan dock denna stegring 
framförallt förklaras med att osäkerheten som finns kring företaget i fråga ska ta sig till 
börsen eller ej är undanröjd, vilket innebär att aktien nu kan värderas utifrån nya ramar 
och regler. Således blir vår slutsats:  
!
Underprissättning uppstår eftersom det alltid existerar en osäkerhet runt den onoterade 
aktien - en osäkerhet som minskas drastiskt i och med att introduktionen är gjord. 
!
Denna underprissättning kan givetvis bli större eller mindre utifrån ett antal situationer, 
exempelvis blir denna underprissättning givetvis större om företaget väljer att frivilligt 
underprissätta sina aktier i syfte att marknadsföra företaget vilket signaleringsteorin 
(Ibbotson, 1975, s.264) menar. 
 

7.4 Praktiska implikationer 
För att kunna besvara frågan rörande vad denna studie får för praktiska implikationer 
återgår vi till våra fyra element. Detta resultat bör även ett företag som går i 
noteringstankar beakta, givet att man verkligen söker minimera “money left on the 
table”. Dock så är det inte vårt syfte att stå med pekpinnen i handen och avgöra om 
företag ska underprissätta sig vid introduceringen eller inte, allt vi gör är att förklara 
varför denna underprissättning uppstår och på så vis lämna över bollen till företagen att 
bestämma hur de vill göra. Ur ett annat perspektiv så kan denna information användas 
av investerare som vill predicera hur mycket underprissatt aktien är och handla på denna 
information. 
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Oberoende vem det är som betraktar situationen föreslår vi att denne återvänder till de 
exempelföretag vi diskuterade kring tidigare i detta kapitel, liknar företaget som 
planerar att notera sig någon utav dessa? Naturligtvis är dessa företag dock bara 
generaliseringar och egenskaper behöver inte alltid stämma in, men sannolikheten att 
storleken på underprissättningen utvecklar sig åt endera hållet ökar definitivt om det 
finns klara likheter med dessa företag. 
 
7.5 Teoretiska implikationer 
Vad kan då det teoretiska bidraget med denna uppsats anses vara? För det första anser vi 
att modellerna inte ska ses skilda från varandra, istället borde var och en av de relevanta 
förklaringsmodellerna ses som en del i ett stort pussel. Med hjälp av detta pussel kan en 
betydligt större del av den nuvarande underprissättningen förklaras och forskningen kan 
istället ses som en gemensam strävan mot att förstå vad som en gång kallats för en 
“förbryllande anomali”. 
!
Vidare anser vi att forskarvärlden inte bör fästa någon större vikt vid några av de 
befintliga förklaringsmodellerna. Exempelvis finner vi det märkligt att den legala 
ansvarsteorin fortfarande anses relevant då forskning visar att underprissättning 
förekommer även i länder där det inte finns något legalt hot mot underwritern vid en 
misslyckad introduktion. Inte heller tycker vi att den spridda ägandeskapsteorin borde 
belönas med speciellt mycket fokus då denna studie snarare visar att institutionellt 
ägande prioriteras. Slutligen skulle vi också vilja se ett minskat fokus på the market 
feedback hypothesis, en teori som i våra ögon inte riktigt går ihop med verkligheten då 
det i en absolut majoritet av fallen är styrelsen som beslutar om tilldelning. Dock skall 
det inte uteslutas att dessa modeller är en del av förklaringen på ett internationellt plan, 
men sannolikt är de inte av lika stor vikt som övriga förklaringar då dessa inte stämmer 
in i alla länder. 
 

7.6 Förslag till den fortsatta forskningen 
Precis som vi tidigare nämnde anser vi att osäkerhet är roten till underprissättning. Vi 
skulle gärna se fortsatta studier på detta område, gärna kvalitativa djupgående studier 
som utförligt går till botten med vilken osäkerhet som investerare reagerar på. Varför 
reagerar man på denna osäkerhet och vad kan företag som ger ut aktier göra för att 
motverka denna osäkerhet. Kanske kan olika investerare intervjuas för att vi ska få 
bättre förståelse för hur dessa resonerar. 
!
Ytterligare ett förslag till vidare forskning är i vår mening att frångå den uppsatta 
normen i forskarvärlden om att titta på samtliga börsintroducerande företag, här vill vi 
se ett ändrat fokus till enbart företag som gjort “rena” introduktioner. Fördelen med att 
undersöka rena introduktioner, inte avknoppningar eller omlistningar av dess slag är att 
detta medför ett djup och bör ge studien en högre trovärdighet. Inte heller bör 
underprissättningsmodellerna angripas individuellt, detta p.g.a. att vi anser precis som 
under ovanstående rubrik att modellerna inte skall anses vara suveräna, utan beroende 
av varandra likt ett pussel. 
!
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Vidare skulle vi också gärna se hur resultatet av denna studie står sig om denna 
undersökning replikerades i vitt skilda länder. Så vitt vi vet är det ingen som tidigare 
utformat en underprissättningsstudie på ett liknande sätt och tanken att få se en liknande 
studie göras på amerikansk, brittisk eller varför inte kinesisk data fängslar oss.  
!
Slutligen skulle vi vilja att framtida forskning utreder mer noggrant huruvida 
underprissättningsfenomenet är bra eller dåligt, gör det någon skada överhuvudtaget 
eller är det bara någonting som måste existera. Kort sagt ställer vi oss frågan om företag 
bör engagera sig för att minimera underprissättningen eller är det egentligen någonting 
som företaget gynnas av. Eller kan det vara så att en del företag gynnas av 
underprissättning och andra missgynnas, vilka är dessa och varför. 
!  
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8. Studiens kvalitet 
I detta avslutande avsnitt för vi en diskussion kring tre viktiga sanningskriterier vilka vi 
ingående redovisar med syftet att lyfta studiens trovärdighet. Vi inleder med en diskussion om 
reliabilitet där studiens tillförlitlighet behandlas, följt av en diskussion om validitet, 
avslutningsvis utreder vi vilka generaliseringar vi kan göra utifrån resultatet vi diskuterade i 
föregående kapitel. 
 

8.1 Reliabilitet  
Reliabilitet berör i mångt och mycket studiens kvalitetsstämpel, om vi genomför samma 
undersökning igen kommer vi då att erhålla ett liknande resultat? Det observerade 
värdet av vår undersökning innehåller både det “riktiga” datamaterialet vi avser mäta 
och det “felvärde” som existerar p.g.a. av brister i instrumentets tillförlitlighet. Det är 
viktigt att man genomför en studie där reliabiliteten, pålitligheten, är hög för att kunna 
säkerhetsställa att det inte är slumpen som avgör hur utfallet av undersökningen blir. Ett 
måttsätt med låg reliabilitet, där detta felvärde existerar när vi närmar oss den “riktiga” 
datan, kommer således att mynna ut i ett resultat vilket om vi genomför undersökningen 
igen, inte kommer att erhålla samma resultat. (Holme, 1996, s.163; Patel, 1994, s.87) 
!
Urvalet i studien är koncentrerat till de extrema grupper av företag vi valt att undersöka, 
de företag som handlas med stor initial rabatt och de företag som handlas med negativ 
initial rabatt. Detta urval har sin grund i vårt subjektiva val av att undersöka de fem 
procent extremaste företagen. Mätningarna har till viss del varit beroende av 
författarnas egna tolkningsförmågor av ekonomisk text, men troligtvis skulle en person 
med likvärdig förförståelse dra samma slutsatser, varför vi menar på att detta inte borde 
kunna äventyra reliabiliteten i någon större utsträckning. Visst kan samma undersökning 
genomföras igen och få ett helt annat datamaterial att bygga sin studie kring, men vi tror 
att resultatet kommer att vara robust om undersökningen repeteras med en ny 
uppsättning datamaterial. 
!
Varenda variabel kommer säkerligen inte att uppvisa samma resultat, detta då 
förutsättningarna för variablerna ständigt ändras. Exempelvis skulle en studie som går 
längre tillbaka i tiden än vår studie säkerligen stöta på att lagstiftningen ändrats och att 
förr var det viktigaste motivet med underprissättningen att undgå rådande 
skattelagstiftning. Dock har vi sökt motverka att variablerna ändras genom en 
känslighetsanalys på ett större urval, med syftet att höja tillförlitligheten i varje enskild 
variabel och på så vis också studiens tillförlitlighet. En ökning av våra extrema företag 
leder således till högre reliabilitet men samtidigt med den nackdelen att vi förlorar det 
extrema i företagen vi ämnar undersöka, urvalet representerar till större del det allmänna 
- samtliga introduktioner, vilket vi inte avsett. 
!

8.2 Validitet 
Det går inte att anta att en hög reliabilitet automatiskt innebär en hög validitet i en 
studie, utan begreppen måste skiljas åt. Ponera att intelligensen hos en människa ska 
mätas och att mätaren väljer att ta fram ett måttband för att mäta dennes omkrets runt 
huvudet. Tillförlitligheten är då hög, men har vi verkligen mätt det vi avsett att mäta? 
Exemplet illustrerar skillnaden mellan validitet och reliabilitet och leder in på 
validiteten i denna studie. (Patel, 1994, s.85) 
!
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Ett sätt att säkerställa att validiteten är god i en studie är att jämföra om undersökningen 
man genomfört hänger väl ihop med de slutsatser man kommit fram till (Bryman & 
Bell, 2003, s.48; Holme, 1996, s.167). Vi hade för avsikt att mäta underprissättning 
genom att deducera hypoteser utifrån fyra olika element, dessa har sedan utformat 
slutsatsen att osäkerhet är en förklaring till varför underprissättning uppstår. För att 
säkerställa att vi mäter relevanta saker har kontakt tagits med framstående IPO-forskare, 
vilka samtliga gett sitt gillande till våra variabler. Vidare har även en diskussion förts 
huruvida varje enskild variabel är relevant eller ej, allt för att läsaren själv ska kunna 
bilda sig en uppfattning om varje enskild variabels validitet. I fall där orsak- och 
verkanssamband varit tveksamt har också analysen mildrats, exempelvis visar detta sig 
genom vårt förhållandevis robusta resultat för vilken del av året som företag valt att 
introducera sig. Då vi inte finner något direkt stöd för en sådan variabel i litteraturen 
drar vi inte heller så långtgående slutsatser, i syfte att uppnå en högre validitet på sikt, 
även om det kanske gynnat vårt kortsiktiga resultat att dra en sådan slutsats. 
!
Andra tveksamheter som uppstått, svårmätbara variabler som exempelvis variabeln 
storlek har också lösts med sunt förnuft. Exakt vad storlek är för något kan variera 
beroende på betraktarens ögon, vilket vi i detta fall har löst genom att använde oss av tre 
proxyvariabler som var och en förhoppningsvis fångar den specifika variabel vi är ute 
efter att mäta (Dahmström, 2011, s.74). När dock resultatet på samtliga proxyvariabler 
pekade åt samma håll vågade vi dra lite mer långtgående slutsatser, vi kunde då fastslå 
att denna variabel verkar mäta vad den avser mäta. 
!
Sammantaget kan man säga att vi ständigt strävat efter att uppnå högsta möjliga 
validitet, något som dock studiens ämnesval gjort aningen svåruppnåeligt då ingen med 
säkerhet vet varför underprissättningen uppstår. Vi kan inte med någon säkerhet säga att 
vi mätt exakt rätt variabler, exakt de variabler som förklarar underprissättning, men vi 
kan säga att många av de variabler vi valt att mäta tenderar vara en del av förklaringen 
till underprissättningsfenomenet. Säkerligen finns det fler variabler kvar där ute att mäta 
för att till fullo förstå denna anomali, men vi vet inte vilka dessa skulle vara och den 
samtida teorilitteraturen ställer sig också den frågan, varför vi inte finner att det inte 
kunnat göras för att höja validiteten i denna studie. 
!

8.3 Generaliserbarhet 
En fråga som ständigt dyker upp vid genomförandet av en kvantitativ studie är den om 
resultaten man kommit fram till kan generaliseras och vara applicerbara i andra 
situationer utanför studiens kontext (Bryman & Bell, 2003, s. 100). Denna fråga bygger 
i stor utsträckning på vilket urval som har gjorts, men samtidigt också i vilken miljö 
studien har genomförts. I vår studie har vi utifrån problemställningen valt att fokusera 
på endast de extremaste företagen vilket automatiskt medfört att urvalet varit litet. Detta 
kan vid en första anblick tyckas förringa generaliserbarheten av resultatet, men sätter 
man detta parallellt med syftet så torde den logiska förklaringen vara att vi är tvungna 
att göra denna avvägning för att urskilja hur de extremaste företagen skiljer sig åt. 
!
En annan fråga är huruvida slutsatsen om att “osäkerhet är en förklaring till varför 
underprissättning uppstår” går att generalisera till en annan finansiell marknad än 
Sverige. Detta borde ur vår mening vara möjligt med vetskapen om att det finansiella 
klimatet håller på att bli alltmer homogent. Naturligtvis finns det många kulturella 
skillnader att ta hänsyn till beroende på vilken finansiell marknad man avser 
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generalisera vår slutsats till, men den svenska marknaden är inte alltför speciell, vilket 
medför att slutsatsen borde vara gångbar på flera av marknaderna runtom i Europa och 
möjligtvis även världen utanför Europa. 
!
Med detta vill vi passa på att tacka dig som läst igenom vårt examensarbete och hoppas 
att du i framtiden kan få nytta av denna studie, kanske som VD i ett börsintroducerande 
bolag eller privat vid bedömningen av ett företags underprissättning.
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Följande mail sändes till Jay R. Ritter, Tim Loughran, Tim Jenkinson, Alexander 
Ljungqvist, Ivo Welch samt Kristian Rydqvist:!
!
Dear Mr X,!
!
We are two Swedish master student writing our final thesis about IPO:s. We are going 
to examine a number of IPO:s in Sweden that were traded with an high initial 
underpricing and compare those with IPO:s traded with a low initial underpricing. One 
of the major challenges in our work is to determine what parameters to use. It would 
mean a lot to us if you could take a look at the parameters we’re presenting below and 
tell us your opinion regarding this. Is there any particular parameter we’re missing or 
is there a parameter you’re considering unnecessary?!
!
1.    Hot and cold markets !
2.    At what time the IPO got introduced during a calendar year!
3.    Who has been the underwriter (we have a rather limited amount of underwriters in 
Sweden though) !
4.    Age of the company going public!
5.    If the company has disclosed information of what they’re going to do with the 
money!
6.    P/B and P/E-ratios!
7.    Capital structure ratio (perhaps debt to equity)!
8.    Dividends policy!
9.    Shifts in ownership!
10.    Motive for the introduction!
11.    Pricing of shares (high or low)!
12.    Best effort/firm commitment and fixed price/book building!
13.    Wheter the company are selling new or old shares!
14.    Distribution of shares!
15.    Industry!
16.   Size and result!
!
Yours sincerely!
Robin Nilsson and Mikael Johansson!
!
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        Underprissättning!
Positiva extremföretag:  Cyber Com   243,55 %!
    Micronic   138,57 %!
    IAR System   96,43 %!
    Neonet    92,50 %!
    Intentia   81,82 %!
    TV 4    67,00 %!
    Mandator   63,64 %!
    Sigma    62,26 %!
    Prevas    55,32 %!
!
Negativa extremföretag: Tilgin    -23,88 %!
    rnb Retail and Brands  -22,89 %  !
    Ljungberggruppen  -18,18 %!
    BioInvent   -16,13 %!
    JC    -11,67 %!
    Gotic    -11,54 %!
    Jobline International  -10,00 %!
    Vitrolife   -9,75 %!
    Nobia    -8,97 %!
!
Positiva referensföretag: Resco    55,13 %!
    Terra Mining   54,29 %!
    MSC Konsult   52,88 %!
    HL Display   49,57 %!
    Guide Konsult   46,29 %!
    Karo Bio   45,65 %!
    Celsius    40,00 %!
    Gant Company  37,23 %!
    Softronic   35,94 %!
!
Negativa referensföretag: Broströms   -8,57 %!
    Note    -8,00 %!
    HEBA    -7,84 %!
    Diös Fastigheter  -7,74 %!
    Tryckinvest i Norden  -6,94 %!
    Verimation   -6,25 %!
    HiQ    -6,13 %!
    Gibeck    -4,62 %!
    Senea    -4,29 %!
! !
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   Antal introduktioner Andel av marknaden!
Carnegie  40    22,47 %!
SEB   36    20,22 %!
Handelsbanken 32    17,98 %!
Alfred Berg  16    8,99 %!
HQ   14    7,87 %!
Swedbank  12    6,74 %!
Öhman   4    2,25 %!
Morgan Stanley 4    2,25 %!
Nordea   3    1,69 %!
Övriga   17    9,54 %!
Totalt   178    100 % 
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   Antal introduktion  Andel!
Januari    2   1,12 %!
Februari   6   3,37 %!
Mars    12   6,74 %!
April    18   10,11 %!
Maj    23   12,92 %!
Juni    55   30,90 %!
Juli    10   5,62 %!
Augusti   1   0,56 %!
September   5   2,81 %!
Oktober   15   8,43 %!
November   15   8,43 %!
December   16   8,99 %!
Totalt    178   100 %!
!
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