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Sammanfattning 
 

En fråga som förr eller senare dyker upp i växande företag är beslutet om en 

introduktion på börsen ska genomföras eller inte och statistik visar på att antalet 

börsintroduktioner skiljer sig markant mellan olika länder. Tidigare forskning på vad 

som kan förklara dessa internationella skillnader är relativt begränsad och finns endast i 

en liten omfattning. Social tillit har visat sig vara viktigt i samhället och en bidragande 

orsak till att flera ekonomiska och sociala mål uppnås. Flertalet forskare har i sina 

studier kommit till slutsatsen att social tillit är positivt relaterat till ekonomisk tillväxt.  

 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera vilka faktorer som påverkar 

graden av börsintroduktioner i ett land, med speciellt fokus på social tillit. Studien syftar 

till att öka förståelsen för vilka faktorer som skapar en aktiv marknad för 

börsintroduktioner. Detta studeras genom en undersökning av 31 olika länder under en 

tidsperiod som sträcker sig från 1988-2005.  

 

Vid genomförandet av studien har en kvantitativ forskningsansats tillämpats. Detta har 

gjorts genom en positivistisk kunskapssyn och med ett deduktivt angreppssätt. 

Problemformuleringen har undersökts empiriskt samtidigt som tidigare teorier inom 

ämnet har studerats. 

 

Studiens resultat visar på ett signifikant negativt samband mellan social tillit och antalet 

genomförda börsintroduktioner i ett land. Detta kan bero på att en hög nivå av social 

tillit innebär att företag har lättare att få tillgång till krediter och därmed inte behöver 

äntra den publika marknaden för att få tillgång till kapital. 
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Abstract 
 

One question that sooner or later turn up in a growing business is the decision whether 

an introduction on the stock exchange will be implemented or not, and statistics show 

that the number of IPOs differs markedly between countries. Previous research on what 

might explain these international differences are relatively limited and is only available 

to a small extent. Social trust has been shown to be important in the community and a 

contributor to several economic and social objectives. Most researchers has come to the 

conclusion that social trust is positively related to economic growth. 

 

The overall aim of this study is to analyze the factors that influence the degree of initial 

public offerings in a country, with special focus on social trust. The study aims to 

increase the understanding of what factors that creates an active market for IPOs. This is 

studied through a survey of 31 different countries over a period stretching from 1988 to 

2005. 

 

In implementing the study, a quantitative approach has been applied. This has been 

done through a positivistic research strategy and with a deductive approach. The 

problem formulation has been studied empirically, while previous theories on the 

subject have been studied. 

 

The results show a significant negative correlation between social trust and the number 

of completed IPOs in a country. This may be due to a high level of social trust which 

means that companies have easier access to credit and therefore they do not have to 

enter the public market to get further capital. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Att spara är ett omtalat ämne, det går inte en dag utan att det skrivs tidningsrubriker 

såsom “säkra din pension”, “maximera din avkastning” eller “bästa räntan hittar du 

här”. Men vad är det första du tänker på när du ska investera dina sparpengar? Det 

första de flesta människor tänker på är ett traditionellt sparkonto på banken, vilket har 

varit en naturlig placering sedan årtionden tillbaka. Under de senaste åren har dock 

aktiemarknaden gått från att vara ett ställe som dominerats av professionella investerare 

till en plats där också grannen, kusinen och arbetskamraten hittat till och flitigt börjat 

använda som sparform. Den aktiva aktiemarknaden har öppnat upp för nya 

investeringsmöjligheter och det har aldrig varit enklare att ta del av denna marknad som 

det är idag. Med detta sagt kan förstås att börsen är extremt viktigt för en ekonomi, det 

är svårt att tänka sig en värld utan och aktiemarknaden har inte endast öppnat upp för 

nya investeringsmöjligheter utan också för möjligheten till att sprida risk. Så vad är det 

då som lockar allt fler investerare? Att få möjligheten att generera en högre avkastning 

än den du får på ditt sparkonto hos din lokala bank? Att få möjligheten att sprida din 

risk? Att få möjligheten att äga aktier i intressanta företag? Antagligen är det en mix av 

alla dessa fördelar. Vad behöver då en ekonomi för att ha en välfungerande 

aktiemarknad? Företag! Utan företag finns inga aktier, utan aktier finns ingen 

aktiemarknad. Men vad är det då som gör att företag vill vara en del utav 

aktiemarknaden? 

 

En fråga som förr eller senare dyker upp i växande företag är beslutet om en 

introduktion på börsen ska genomföras eller inte och statistik visar på att antalet 

börsintroduktioner skiljer sig markant både över tid och länder. Tidigare forskning på 

vad som kan förklara internationella skillnader är relativt begränsad och finns endast i 

en liten omfattning. De studier som finns visar dock på att skillnader bland annat kan 

förklaras av olikheter i olika länders rättssystem. La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer 

och Vishny (1997) visade att antalet börsintroduktioner är positivt relaterade till 

investerares rättigheter, rättsligt ursprung, samt den tradition gällande lag och ordning 

som finns i ett land. Empiriskt stöd finns också för att skillnader mellan länder kan 

förklaras med hjälp av olikheter i hur utvecklat ett lands rättsliga ram är och hur hög 

kvalitet landets rättssystem håller. (Engelen & Van Essen, 2010) Den viktigaste faktorn 

som kan förklara dessa skillnader har dock visat sig vara de marknadsförhållanden som 

råder i en ekonomi. Med marknadsförhållanden menas här det rådande börsklimatet, det 

vill säga hur bra eller dåligt aktiemarknaden går. (Ritter & Welch, 2002)  

 

En börsintroduktion, ofta benämnd IPO, initial public offering, kan medföra både 

positiva och negativa följder. Enligt Brau och Fawcett (2006) är de vanligaste motiven 

för en IPO att skapa offentliga aktier för användning vid framtida förvärv, ge en 

möjlighet att fastställa ett marknadspris och värde för en firma samt att höja företagets 

anseende eller för att minimera dess kapitalkostnader. Andra motiv kan vara att 

reducera skulder eller att företaget i fråga är i behov av ett ökat kapital. (Brau & 

Fawcett, 2006) 
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Motiven ovan nämnda är alla fördelar som följer med en börsnotering. Trots dessa 

fördelar väljer många företag att förbli privata. Svenska storbolag såsom Vattenfall, 

Volvo Personvagnar, Ica och Coop Norden är alla exempel på privata företag som valt 

att inte noteras på börsen. Detta innebär att en IPO också kan medföra betydande 

nackdelar. Brau och Fawsett (2006) har undersökt de största motiven till att företag 

väljer att förbli privata. De viktigaste motiven som förs fram är företagsledningens 

önskan om att behålla beslutsfattande kontroll samt att undgå ett utspritt 

ägandeförhållande. Av detta kan konstateras att företagsägare kan ha svårt att släppa 

kontroll på grund av att de inte litar på sina medmänniskor, vilket tyder på att ägarna 

lägger stor vikt vid tillit. Vad är då egentligen tillit och varför är det så viktigt? 

 

För att ha ett väl fungerande samhälle behövs regler och för att människan ska följa 

regler tillkomna av andra människor krävs att samhällets individer känner tillit till sina 

medmänniskor. Begreppet social tillit försöker förklara just denna tillit, termen kan 

översättas som en tro på ärlighet, integritet och tillförlitlighet till andra. Enkelt beskrivet 

är social tillit tron på andra människor. Frågan om vad som kan förklara social tillit och 

varför vissa samhällen uppvisar högre nivåer av social tillit än andra har länge fascinerat 

många forskare. Många teorier har tagits fram, såsom personlig optimism, homogena 

samhällen som kännetecknas av lika möjligheter för medborgare och ärliga regeringar. 

Kross-nationella undersökningar har visat att de högsta nivåerna av social tillit återfinns 

i homogena, jämlika och välbärgade länder såsom de i Skandinavien, medan de lägsta 

nivåerna av förtroende ses i Sydamerika, Afrika och delar av Asien. (Taylor, Funk, & 

Clark, 2007) 
 

Social tillit har visat sig vara viktigt i samhället och en bidragande orsak till att flera 

ekonomiska och sociala mål uppnås. Flertalet forskare har i sina studier kommit till 

slutsatsen att social tillit är positivt relaterat till ekonomisk tillväxt (Knack & Keefer, 

1997; Zak & Knack, 2001; Berggren, Elinder, & Jordahl, 2008), handel (Guiso, 

Sapienza, & Zingales, 2003), subjektivt välbefinnande (Helliwell. 2006), utbildning 

(Bjørnskov, 2009; Papagapitos & Riley, 2009), styrning (Knack, 2002), demokratisk 

stabilitet (Uslaner, 2003) och hälsa (Rose, 2000). Detta visar på att samhällen där 

människor upplever att de flesta medmänniskor kan litas på tenderar att uppvisa många 

positiva kvaliteter som saknas i samhällen med låg tillit.  

 

Social tillit som egenskap kan räknas till teorier inom området behavioural finance, 

vilket är ett relativt nytt ämnesområde som uppkom i USA och har spridit sig stort de 

senaste åren. Trots den traditionella uppfattningen om människans rationella handlande 

visar verkligheten ofta en motsatt bild där människan till synes ofta beter sig allt 

förutom rationellt. Behavioural finance har som syfte att förklara hur och varför 

verkligheten ser ut på detta sätt. För att besvara detta knyter teorin samman de två 

disciplinerna psykologi och ekonomi. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 7-10) 

  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Det största motivet att förbli privat är enligt Brau och Fawsett (2006) 

företagsledningens ovilja att förlora beslutsfattande kontroll. Detta på grund av att nya 

aktieägare kan tvinga företaget till att genomföra ändringar gällande finansiering, 

investeringar samt utdelnings strategi och politik. Dessa nya ägare kan till och med göra 
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försök att ersätta företagets nuvarande ledningsgrupp, det vill säga att det föds en rädsla 

av att bli utbytt som ursprunglig företagsledare när förändringen från ett privat till ett 

publikt företag sker. Nya aktieägare betyder också att företagets entreprenörer måste 

förhålla sig till andra människor och i stor grad lita på dessa individer. Detta kan 

innebära att beslut inte längre kommer kunna tas lika snabbt och enkelt utan att 

beslutsprocessen kan bli betydligt längre och mer komplicerad. (Ogden, Jen, & 

O´Connor, 2003, s 390) 

Det finns en stor mängd forskning rörande IPOs, dock är en övergripande del av dessa 

fokuserade på existensen av underprissättning, vilket innebär att aktien ges ut på 

marknaden till ett lägre pris än dess riktiga marknadsvärde. (Ogden, Jen, & O´Connor, 

2003 s 390) Ett mindre fokus har getts åt vilka faktorer som ligger till grund för en väl 

fungerande marknad för börsnoteringar. Då den största marknaden för IPOs är belägen i 

USA är det också naturligt att nästan all forskning är baserad på företag verksamma i 

USA och i mindre utsträckning från andra länder. Det finns dock ett begränsat antal 

studier som genomförts på länder utanför USA, men dessa svarar på frågeställningar 

som har undersökts i olika länder, ett i taget. Ytterst lite forskning finns där länder ställs 

mot varandra för att se varför IPO volymen skiljer sig länder emellan. Den tidigare 

forskning som finns tillgänglig gällande detta menar dock att det finns en stor skillnad 

på antalet börsnoteringar på landsbasis internationellt men alltför få studier har 

genomförts för att belysa just varför dessa förhållanden ser så ut.  

 

Då inga tidigare studier studerat vilken roll social tillit spelar för en aktiv marknad för 

börsnotering har detta väckt vårt intresse. Förlorandet av kontroll som ett motiv att inte 

genomföra en börsnotering bör ha ett samband med nivån av social tillit i ett land. Med 

detta bör därmed också nivån på social tillit ha ett positivt samband med frekvensen av 

börsintroduktioner i en ekonomi. En ekonomi som präglas av en hög nivå av social tillit 

bör ur denna synvinkel innebära att företagsledningar kan ha lättare att släppa på 

kontrollen av sina företag och därmed våga låta andra medmänniskor bli aktieägare. 

Enligt tidigare statistik bör det i sådana fall genomföras flest börsintroduktioner i 

Skandinavien samtidigt som Afrika, Sydamerika och delar av Asien bör finnas längre 

ner i listan, allt annat lika.  

 

Det finns dock en annan synvinkel gällande förhållandet mellan antalet 

börsintroduktioner i ett land och nivån av social tillit. Tidigare studier har visat på att 

samhällen som har en hög nivå av tillit har lägre informationskrav för både långivare 

och låntagare och de informations-, övervaknings-, och transaktionskostnader som 

kommer med lån är också betydligt lägre i dessa länder. Empiriskt stöd finns för att en 

högre nivå av tillit i ett land bidrar till att öka utlåningen och minska 

kreditransoneringen. Något som mindre företag, vilka vanligtvis lider av 

kreditbegränsningar, drar nytta av då detta ger dem möjlighet att lättare få tillgång till 

krediter och detta också till en lägre kostnad eftersom även riskpremien är lägre i dessa 

länder. (Pastor & Tortosa-Ausina, 2008) Som tidigare nämnt är en av de viktigaste 

motiven för att ett privat företag väljer att gå publikt att få tillgång till kapital, men om 

företag i länder med en hög tillit lättare har kredittillgång och också till lägre kostnader 

bör inte detta då medföra att företag verksamma i dessa länder bör ha en lägre vilja att 

gå publikt? 

 

Diskussionen ovan väcker ett stort intresse för att genomföra denna studie. Aldrig 

tidigare har någon undersökning eller forskning genomförts gällande ett eventuellt 

samband mellan nivån på social tillit och antalet genomförda IPOs, detta varken på 
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nationell eller internationell basis, vilket gör det om möjligt ännu mer intressant att 

utföra denna studie. Detta problem är en vetenskaplig lucka som det är dags att någon 

fyller. 

 

 

1.3 Syfte 

 

Det övergripande syftet med denna studie är att analysera vilka faktorer som påverkar 

graden av börsintroduktioner i ett land, med speciellt fokus på social tillit. Studien vill 

syfta till att öka förståelsen för vilka faktorer som skapar en aktiv marknad för 

börsintroduktioner. Detta studeras genom en undersökning av 31 olika länder under en 

tidsperiod som sträcker sig från 1988-2005.  

 

1.4 Problemställning 

 

Syftet med studien kan konkretiseras i form av två alternativa hypoteser rörande social 

tillit vilket resulterar i följande problemställning: 

 

 Medför en hög nivå av social tillit att företagsledningar i högre grad vågar släppa 

på kontrollen och därmed börsintroduceras? Stämmer detta finns ett positivt samband 

mellan social tillit och antalet genomförda IPOs i ett land.  

 

 Innebär en hög nivå av social tillit att företag har relativt lättare att få tillgång till 

krediter och därmed inte behöver äntra den publika marknaden för att få tillgång till 

kapital? Visar resultaten på detta finns ett negativt samband mellan social tillit och 

antalet genomförda IPOs i ett land.  

 

 

1.5 Avgränsningar 

 

De avgränsningar som gjorts i denna studie är dels att vi avgränsat oss till att undersöka 

31 olika länder samt att vi begränsat tidsintervallet till en period på 17 år. Detta kan 

främst förklaras med att den statistik som finns tillgänglig rörande börsintroduktioner i 

olika länder är väldigt begränsad. Den största delen av den statistik som finns behandlar 

börsintroduktioner i USA eller på sin höjd ett tiotal länder. Dessa undersökningar 

behandlar också endast ett år i taget och därmed finns ingen databas som innehåller 

statistik som samlats in på samma sätt under flera år. Vi ansåg det inte vara något 

alternativ att hämta data om IPOs från olika källor då detta kan sänka studiens 

reliabilitet drastiskt. Den data som denna studie baseras på är inhämtad från en och 

samma källa som genomfört mätningar på samma sätt under denna tidsperiod. Då detta 

var det urval med flest länder observerade under den längsta tidsperioden blev valet att 

det var dessa som skulle ingå i studien.    

 

Med diverse tidigare vetenskapliga forskning som grund har vi vid sidan av social tillit 

valt att begränsa studien till att endast undersöka tre oberoende variablers påverkan på 
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antalet börsintroduktioner, dessa är ekonomisk frihet, börsklimat och globalisering. Alla 

dessa tre har använts i tidigare studier och visats påverka antalet genomförda IPOs. De 

innehåller också de faktorer som sägs ha en inverkan på en företagsledning i dess val 

om att genomföra en börsintroduktion eller inte.   
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2. Teoretisk metod 
 

2.1 Förförståelse 

 

Vid forskarens problemformulering finns alltid en viss förförståelse för ämnet i fråga. 

Detta innebär att varje tolkning förutsätter en föregående, föregripande förståelse. En 

tolkning är därför aldrig helt objektiv utan vägleds av en förväntan. (NE, 2010) Denna 

förförståelse kan vara medveten eller omedveten men finns alltid där även om den kan 

ligga några led bort i forskarens resonemang. (Bjereld et al., 1999, s 14) Vi kan dela in 

förförståelsen i två delar, den allmänna och den diagnostiska. Inom den allmänna ramen 

återfinns de kunskaper, erfarenheter och värderingar som en forskare besitter utan att 

några förstudier inom det tänkta forskningsområdet gjorts. Den diagnostiska 

förförståelsen syftar på den ökade förståelse forskaren får i sitt ämnesval genom 

förstudier som gjorts inför forskningsarbetet. (Arbnor & Bjerke, 1994, s 182-183) 

 

Den allmänna förförståelse vi besitter inom ämnet är framför allt de kunskaper vi fått 

efter snart fyra års studier på Umeå universitet. Då huvudparten av studierna haft en 

företagsekonomisk utgångspunkt anser vi oss ha relativt god kunskap inom ämnet. 

Specifika kunskaper som krävs för att genomföra detta arbete finner vi att vi innehar till 

en viss del, vi  

har i olika kurser ytligt behandlat både IPOs och behavioural finance men begreppet 

social tillit var ett helt nytt område för oss. Det var självklart att mer djupgående 

kunskap krävdes och det är här den diagnostiska förförståelsen kommer in. För att 

införskaffa detta har vi främst studerat facklitteratur såsom kurslitteratur och 

vetenskapliga artiklar, där kurslitteraturen har gett oss den rena teoretiska förståelsen 

medan de vetenskapliga artiklarna gett oss insikt i tidigare forskning och resultat som 

denna medfört. Då vi hade förhållandevis lite tidigare kunskap inom området har vi lagt 

ner ett relativt omfattande arbete för att införskaffa oss detta, allt för att kunna 

säkerhetsställa kvalitén på vårt arbete.   

 

Vi anser inte att den förförståelse vi har kommer att påverka vår studie negativt genom 

att vinkla den åt något håll, snarare kommer denna att hjälpa oss positivt genom att vår 

studie kommer bli mer objektiv än vad den kunnat bli om vi haft mer tidigare kunskap 

inom ämnet. Genom att vi gjort en betydande förundersökning av vårt 

forskningsområde innan arbetet påbörjats anser vi oss kunna göra ett arbete med hög 

kvalité. 

 

 

2.2 Vetenskapligt synsätt och perspektiv 

 

Vid genomförande av en studie är det viktigt för läsaren att veta vilket vetenskapligt 

synsätt och perspektiv forskaren har. Begreppet ontologi kan beskrivas som ”vad som 

finns”, ”vad som är verklighet” och syftar till att beskriva människans perspektiv och 

syn på hur verkligheten är konstruerad. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s 81) 

Ontologin innefattar två huvudsakliga synsätt; objektivism och konstruktionism. 

Objektivismen menar att sociala företeelser och deras betydelse har en existens som är 
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oberoende av sociala aktörer. Här uppfattas objekt som påtagliga, konkreta och 

opåverkbara. (Bryman & Bell, 2005, s 33)
 
 

 

I motsats till objektivismen återfinns konstruktionismen, vilken går ut på att sociala 

företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd. 

Här anses sociala företeelser och kategorier skapas genom socialt samspel och båda 

dessa befinner sig dessutom i ett tillstånd av ständig förändring. (Bryman & Bell, 2005, 

s 33-34)
 
 

 

Vi kommer i vår studie att använda oss av det objektiva synsättet då vi finner att detta 

lämpar sig bäst för den studie som vi ska genomföra. Social tillit är en del av kulturen i 

ett land och inom objektivismen uppfattas kulturer som ett förråd av gemensamma 

värderingar och vanor som människan socialiseras till. Detta är yttre fakta i förhållande 

till aktören, som ligger utanför dennes intellektuellt och som denne inte kan påverka. 

(Bryman & Bell, 2005, s 33)
 
Genom detta synsätt kan vi se social tillit som något 

bestående och därför kan vi tolka dessa mått i förhållande till vår data gällande IPO 

frekvensen i olika länder, eftersom denna data är konkret och oberoende av vem som 

tolkar denna kommer vi att kunna tolka våra resultat objektivt.  

  

Denna studie kommer att genomföras från företagets perspektiv, detta för att vi vill 

undersöka om nivån på social tillit i ett land har något samband med hur många företag 

som väljer att introduceras på börsen.  

 

 

2.3 Kunskapssyn 

 
Den kunskapsteoretiska frågeställningen, också kallad epistemologi, handlar om vad 

som kan ses som acceptabel kunskap inom ett ämnesområde. Vi kan dela in detta i två 

skilda ståndpunkter, positivismen och hermeneutiken. Positivismen har en 

naturvetenskaplig inriktning vid studier av den sociala verkligheten och dess aspekter. 

Denna inriktning säger att endast händelser som kan bekräftas via sinnena ska ses som 

riktig kunskap. Här är teorins syfte att generera hypoteser som därefter kan prövas och 

kunskap sägs uppnås genom insamling av fakta, därigenom återfinns både ett deduktivt 

och induktivt angreppssätt inom synsättet. Vetenskapen ska också vara objektiv och 

oftast genomförs kvantitativa undersökningar. (Bryman & Bell, 2005, s 26-29)
 
Detta 

kan sammanfattas med att positivismen sägs stå för en strävan mot en absolut kunskap, 

där forskaren utifrån empiriska material antingen kan bekräfta eller falsifiera 

vetenskapliga teorier. (Bjereld et al., 1999, s 73) 

 

Positivismens motsats, hermeneutiken, har en mer humanistisk inriktning och betonar 

kunskapens realitet. (Bjereld et al., 1999, s 73) Medan positivismen förenklar och 

reducerar med hjälp av exempelvis modeller och teorier, ägnar sig hermeneutiken åt att 

problematisera och helhetsorientera. Här vill forskaren försöka förklara, tolka och förstå 

verkligheten. Hermeneutiken menar att forskningen inte kan vara helt objektiv då varje 

forskningsfall är unikt och inte kan underordnas någon objektiv eller kvantitativ regel. 

(Arbnor & Bjerke, 1994, s 62-63) Oftast används därmed kvalitativa undersökningar 

med ett induktivt angreppssätt. (Bryman & Bell, 2005, s 26-29) 
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Vår uppsats kommer att genomföras utifrån ett positivistiskt synsätt. Detta dels på grund 

av att vi kommer att använda oss av en kvantitativ forskningsstrategi där vi kommer 

försöka förenkla och förklara våra resultat med hjälp av olika teorier, samt för att vi 

kommer genomföra vårt arbete objektivt och värderingsfritt.  

 

 

2.4 Forskningsstrategi och metodik 

 

Vid genomförandet av en studie har forskaren i huvudsak två olika forskningsstrategier 

tillgängliga till sitt förfogande, dessa skiljs ofta åt och benämns som den kvalitativa 

respektive kvantitativa strategin. Den kvantitativa forskningen framhåller, till skillnad 

från den kvalitativa, kvantifiering gällande insamling och analys av data. Den 

kvantitativa forskningen innehåller också ett deduktivt förhållande mellan teori och 

praktisk forskning där tyngdpunkten ligger på prövning av teorier. Strategin använder 

sig av naturvetenskapens modell när det gäller normer och tillvägagångssätt, samt har 

en uppfattning om att den sociala verkligheten utgör en yttre och objektiv realitet. Här 

återfinns framförallt positivismen som kunskapsteoretisk inriktning och det ontologiska 

synsättet är objektivism. (Bryman & Bell, 2005, s 39-41) 

 

Den kvalitativa forskningen är i stort sett motsatsen till den kvantitativa. Här 

understryks ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning med betoning 

på generering av teorier. Strategin tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens 

normer och metoder och istället läggs tyngdpunkten på hur individer uppfattar och 

tolkar sin sociala verklighet. Här finns också ett tolkande synsätt med konstruktionism 

som ontologisk inriktning. Slutligen ses den sociala verkligheten som en ständigt 

växlande egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga. 

(Bryman & Bell, 2005, s 39-41) 
 

Vi anser att den kvantitativa metoden är bäst lämpad för vår studie, detta för att vi 

kommer att arbeta med numerisk data och därigenom försöka hitta mönster eller 

samband. Kvantitativa metoder används ofta till massdataundersökningar, vilket också 

påverkade vårt beslut om att använda denna metod. (Bjereld et al., 1999, s 118) För att 

kunna genomföra vår studie på ett vetenskapligt sätt är vi i behov att en stor mängd data 

och för att få tag på denna kommer vi genomföra en så kallad sekundäranalys. En 

sekundäranalys innebär att forskaren använder sig av data som redan samlats in av 

andra forskare eller av olika institutioner och organisationer som en del av deras 

ordinarie verksamhet med ett syfte som denne inte varit helt medveten om. Vi har valt 

att använda oss av en sekundäranalys dels för att vi varken har tid eller pengar till att 

genomföra de analyser som behövs för att ta fram den data vi är i behov av, samt för att 

vi genom denna metod får tag på data av hög kvalitet. (Bryman & Bell, 2005, s 231) 

 

 

2.5 Angreppssätt 

 

För att förklara förhållandet mellan teori och praktik finns två huvudsakliga teorier, 

dessa benämns deduktiv respektive induktiv teori. Den vanligaste uppfattningen 

representeras av den deduktiva teorin, här utgår forskaren från redan kända teorier inom 

ett visst område och utifrån dessa härleds eller deduceras en eller flera hypoteser. Data 
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samlas sedan in, resultat tas fram och genom detta kan hypoteserna antingen bekräftas 

eller förkastas. Slutligen kopplas resultaten tillbaka till teorierna som studien grundats 

på där forskaren drar slutsatser och beskriver vilka framtida konsekvenser hans eller 

hennes resultat fått för dessa teorier. (Bryman & Bell, 2005, s 23-25) 

 

Andra forskare föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och praktik med den 

induktiva teorin. Här utgår undersökningen inte från befintliga teorier utan processen 

grundar sig på empiriska studier och observationer som sedan utmynnar i ett bildande 

av nya teorier. (Bryman & Bell, 2005, s 25) Vi har valt ett deduktivt angreppssätt då 

detta lämpar sig bäst för oss i och med att vi har en utgångspunkt i redan befintliga 

teorier som vi i slutskedet med hjälp av datainsamling ska testa samband mellan. 

 

 

2.6 Insamling av sekundärkällor 

 

Vi började vårt arbete med att undersöka om det fanns någon tillgänglig data gällande 

hur många IPOs som genomförts i olika länder, detta för att ta reda på om det i 

överhuvudtaget var möjligt att genomföra vår studie. För att ta reda på detta använde vi 

oss av sökmotorn Google med sökord såsom ”IPOs per year”, ”IPOs per country”, 

”IPO report”, ”number of IPOs”. Efter att det stod klart att vi hade tillgång till den 

data som behövdes kunde vi fortsätta med litteratur och artikelsökning.  

 

För att hitta åt relevant litteratur till ämnet har vi läst diverse vetenskapliga artiklar och 

tidigare arbeten som gjorts inom ämnet, dessa har vi återigen hittat genom sökmotorn 

Google via sökord som ”IPO”, ”IPO decision process”, ”decisions to go public”, 

”IPO country”, ”IPO country differences”, ”IPO international differences”. Med hjälp 

av dessa har vi hittat referenser till litteratur och artiklar som vi ansett vara väsentliga 

och därmed kunnat använda i studien. För att hitta åt litteratur gällande social tillit har vi 

också gjort diverse sökningar på Google med sökorden ”social trust”, ”social trust 

theory”, ”social trust and economy”, ”social trust bank”. Gällande litteraturen som 

behandlar behavioural finance har vi sökt på Google med sökordet ”behavioural 

finance”.  

 

För att komma i kontakt med den tryckta kurslitteraturen har vi tagit hjälp av Umeå 

Universitetsbiblioteks sökmotor ALBUM. När det gäller vetenskapliga artiklar har vi 

använt oss av Google där vi sökt på de ord som vi nämnt ovan och sedan tagit hjälp av 

en funktion som medför att endast träffar med vetenskapliga artiklar visas. Vi har också 

använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks databas; ”Business Source Premier 

(EBSCO)” för att hitta ytterligare vetenskapliga artiklar. För att vara säkra på att 

artiklarna var vetenskapligt granskade kryssade vi i ”Peer Review”. 

  

 

2.7 Val av teorier 

 

Social tillit, ett begrepp som försökts sammanfattas som en fortgående motivation eller 

drivkraft för sociala relationer, vilket utgör en grund för samverkan i samhället 

(Boslego, 2005) samt IPO, tidpunkten när ett företag börsnoteras, när ett företag går från 

privat till publikt (Ogden et al., 2003, s 389) är de två teorier som vår studie baseras på 
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och det är därför en självklarhet att ha med dessa i vår uppsats. Tidigare forskning har 

visat på att social tillit är positivt relaterat till ekonomisk tillväxt (Knack och Keefer, 

1997; Zak och Knack, 2001; Berggren et al., 2008) och då vi ser en IPO som ett element 

i den ekonomiska tillväxten har vi valt att ta med ett avsnitt som behandlar just detta 

samband närmare. Då studiens syfte är att undersöka internationella skillnader i antalet 

genomförda IPOs har ett avsnitt som behandlar tidigare studiers resultat gällande detta 

valts att ta med. Ett avsnitt rörande IPO och kontrollbehov samt ett avsnitt som 

behandlar börsintroduktioner och bankrelationer har också medtagits då det är dessa två 

områden som studiens två huvudfrågor behandlar. 

 

Nästa teoretiska område som vi valt att ha med i vår studie är behavioural finance. Detta 

område behandlar teorier som knyter samman psykologi och ekonomi och har som syfte 

att förklara varför människan handlar irrationellt och ibland ologiskt i sitt 

beslutstagande gällande exempelvis investeringar. (Belsky & Gilovich, 1999, s 2) Vi 

ansåg att dessa teorier var relevanta för vårt arbete då förtroende, social tillit, kan ses 

som en psykologisk egenskap vilken kan påverka företag att förbli privata även i 

situationer där de ekonomiska fördelarna helt klart överväger nackdelarna. Denna 

handling av företagen kan då ses som irrationell och då dessa teorier just försöker 

förklara människans irrationella handlingar ansåg vi dem passande. Studien har också 

beslutats innehålla ett teoriavsnitt där vi belyser behavioural finance och människans 

kontrollbehov. Detta på grund av att tidigare forskning som gjorts gällande IPOs har 

visat på att det största motivet till att företag väljer att stanna privata är att 

företagsledningen vill behålla beslutsfattande kontroll. (Brau & Fawcett, 2006) 

 

 

2.8 Kritik mot sekundärkällor 

 

För att försäkra oss om trovärdigheten i våra sekundärkällor har vi varit noggranna med 

att kritiskt granska källorna innan vi bestämt oss för att använda dem. Syftet med att 

genomföra källkritik är framförallt att granska källan efter tre huvudsakliga kriterier, 

nämligen validitet, relevans och reliabilitet. Validitet innebär en bedömning av om 

källan mäter det den utger sig för att mäta, relevansen prövar dess väsentlighet för 

frågeställningen och slutligen uppskattar reliabiliteten om källan är fri från systematiska 

felvariationer. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s 166-167) 

 

Ejvegård nämner fyra vanliga källkritiska kriterier att arbeta efter, nedan kommer vi att 

förklara dessa och samtidigt beskriva hur vi använt oss av dem för att kritiskt granska 

den litteratur som vår studie baserats på.   

 

 äkthetskrav – är materialet äkta eller kan det finnas förfalskningar? 

(Ejvegård, 2003, s 62-65) 

 

Vi anser litteraturen vi använt oss vara äkta, vi har haft pålitliga och välkända källor där 

vi inte har något tvivel på att detta skulle vara förfalskat.  

 

 oberoendekrav – detta fastställs genom att forskaren tar reda på var uppgifter 

och fakta kommer ifrån. Har något kommit ur sitt huvudsakliga sammanhang kan 

förfalskningar uppstå, viktigt är därför att bedöma varje källa för sig. (Ejvegård, 2003, s 

62-65) 
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Vi har i alla våra källor fastställt dess ursprung. Gällande teori och metodböcker har vi 

använt oss av litteratur som används som kurslitteratur. Som vi nämnt i tidigare avsnitt 

använde vi oss även av en funktion som garanterar att alla artiklar är vetenskapligt 

granskade. Slutligen har den data vi samlat in har varit gjord av välkända forskare samt 

av stora kända företag och institutioner. Data har också hämtats från pålitliga, 

välanvända databaser, såsom Datastream och Världsbanken. Med dessa argument som 

grund anser vi de källor vi använt oss av i studien vara pålitliga. 

 

 färskhetskrav – i allmänhet sägs en nyare källa vara bättre än en äldre. 

(Ejvegård, 2003, s 62-65) 

 

Vi har genomgående försökt använda oss av så ny litteratur som möjligt i vårt arbete. 

Artiklar och litteratur som behandlar de teorier vi använt oss av har alla varit 

aktualiserade. När det gäller metodböckerna har vissa av dessa varit av äldre modell, vi 

har dock ändå bedömt dessa som pålitliga och äkta då vi finner metod, vetenskapliga 

synsätt och angreppsätt vara områden som är bestående och inte ändras med tiden. 

 

 samtidighetskrav – litteratur som skrivits närmare beskrivna tidshändelser 

kan vara mer överensstämmande än litteratur som tillkommit långt efter händelserna. 

(Ejvegård, 2003, s 62-65) 

 

Då vi inte arbetat med någon specifik händelse kan vi inte riktigt relatera till detta krav, 

vi har därför återkopplat till färskhetskravet och använt oss av så ny litteratur i den mån 

detta är möjligt. Med ovanstående menar vi att våra källor är pålitliga och anser oss 

därför kunna genomföra vår uppsats med hög kvalité.   
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3. Teoretisk referensram  
 

3.1 Finansiella marknader 

 

Ett genomgående tema i denna uppsats är valet mellan vilken finansiell marknad ett 

företag önskar att befinna sig i, det finns i huvudsak två olika finansiella marknader; den 

publika och den privata. Detta avsnitt syftar till att kort beskriva dessa två marknader 

för att sedan slutligen sammanställa skillnaderna mellan dessa två i en enkel och 

översiktlig modell.  

 

Den privata marknaden: 
 

Enligt Fenn, Liang och Prowse (1997) är den privata kapitalmarknaden en viktig 

finansieringskälla för bland annat nystartade företag, företag som befinner sig i en 

finansiell kris och offentliga företag som söker finansiering för att köpas ut. Den privata 

marknaden kan delas in i två olika delar; den informella riskkapitalmarknaden och den 

organiserade privata marknaden. (Fenn et al., 1997) 

 

Den publika marknaden:   
 

Den publika kapitalmarknaden, även känd som den offentliga aktiemarknaden eller 

börsen, har enligt Arnold (2008) ett antal olika egenskaper. Aktiemarknaden är en 

marknad med många köpare och säljare vilket ger en effektiv prissättning på de olika 

aktierna samt en hög likviditet. För att undvika missbruk och bedrägerier är börsen 

reglerad av diverse regelverk. Detta på grund av att dagens samhälle är ett samhälle med 

en strävan efter en rättfärdig marknad där ingen aktör kan dra fördel på bekostnad av 

andra placerare och individer som söker kapital, det vill säga en marknad vilken 

kännetecknas av att alla aktörer har lika villkor. (Arnold, 2008, s 321-325) 

 

Innan vi ger oss in på teorin om initial public offering (IPO) har vi med hjälp av Sharp 

(2001) valt att sammanfatta de huvudsakliga skillnaderna mellan den publika och 

privata marknaden. Dessa redovisas nedan i Tabell 1, skillnader mellan den privata och 

publika marknaden.   
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Tabell 1: Skillnader mellan den privata och publika marknaden. 

 

Privata marknaden:  
 

 Direkta förhandlingar av 

transaktioner mellan investerare och 

bolag. 

 Inga krav om offentliggörande 

av information, ekonomisk 

rapportering etc. 

 Investerare genomför egna 

undersökningar och analyser av 

företag. 

 Investerare kommer i allmänhet 

att äga aktier tills bolaget säljs eller 

uppnår en börsnotering. 

 Nära relation mellan företag 

och investerare. 

 Investerare är som regel 

representerade i bolagets styrelse. 

 Aktieägaravtalet reglerar 

förhållandet mellan företag och 

investerare. 

 Privata bolagsstyrelser kan 

begränsa transfereringar av 

befintliga aktier, och därmed få 

större kontroll över aktieägarbasen. 

 

 

Publika marknaden:  
 

 Aktier köps och säljs via en 

etablerad börs. 

 Vem som helst kan köpa aktier 

som finns registrerade på börsen.  

 Investerare är fria att sälja aktier 

när som helst, och många av 

investerarna är kortsiktiga 

spekulanter. 

 Investerare har bara tillgång till 

information som företaget måste, 

eller väljer, att offentliggöra. 

 Relationer med investerare är 

mer avlägsna, eftersom företaget har 

ett brett utbud av investerare, 

vardera med en liten insats. 

 Noterade bolag har oberoende 

riktningar som ansvarar för att 

undersöka intressen till aktieägare 

totalt sett, men investerarna i 

allmänhet representeras inte i 

styrelsen.  

 Bolagets styrelse har ingen makt 

att neka någon från att köpa aktier i 

bolaget. 

 
                                   Källa: Sharp (2001)  

 

 

3.2 IPO 

 

IPO, vilket är en förkortning av “Initial Public Offering”, är tidpunkten när ett företag 

börsnoteras för första gången. Det är den första försäljningen av aktier från ett privat 

företag till allmänheten. Ofta genomförs börsintroduktioner av små, unga företag vilka 

behöver öka sitt nuvarande kapital med syfte att kunna växa och möjliggöra expansion. 

Även om detta är det vanligaste scenariot är det dock inte heller ovanligt att vi ser stora 

privatägda företag genomgå en börsintroduktion. IPO är dock inte ett alternativ för alla 

entreprenöriella verksamheter. Det finns många noteringskrav samt direkta och 

indirekta kostnader, som tillsammans kan vara obekvämt eller oekonomiskt för de 

många företagarna. (Petty, Bygrave & Shulman, 1994) 

 

Det finns en hel uppsättning med olika motiv för att genomföra en IPO, i kommande 

avsnitt har vi försökt att samla de allra viktigaste. Grundvall, Melin-Jakobsson & 
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Thorell (2004) anser att detta täcker elva av de mest relevanta motiven, vilka nedan 

kommer i ordningsföljd baserat på motivets tyngd. 

 

 Tillgång till riskkapital: Ett av skälen för en börsnotering är en strävan efter att få 

tillgång till aktiemarknaden vilken är en del av kapitalmarknaden. Denna tillgång till 

riskkapital klassas ofta som den främsta och mest naturliga orsaken till en 

börsintroduktion. Om introduktionen är kombinerad med en nyemission ses en ökning 

av kapitalet direkt, men huvudsaken är att företaget nu erhåller möjligheten till att när 

som helst ha möjligheten till att skaffa kapital, vilket kan vara önskvärt och viktigt vid 

till exempel en expansion av verksamheten, större investeringar och större inköp. Detta 

är givetvis under en förutsättning att också aktiemarknaden tillsammans med företaget 

är övertygat om att dessa investeringar kan generera en rimlig framtida avkastning. Det 

kan också ofta vara så att företag med hög tillväxt inte klarar av att införskaffa 

tillräckligt med kapital genom lån och en notering kan då ses som ett bättre alternativ. 

(Huyghebaert & Van Hülle, 2005) 

 

 Apportemission: Att betala med egna aktier är en av möjligheterna som öppnas 

efter en börsnotering. Företaget kan nu förvärva andra företag och betala detta 

nyförvärv med egna nyemitterade aktier. En liknande apportemission riktas till det 

förvärvade bolagets ägare, vilket ofta är en förutsättning för att samarbetet eller 

förvärvet ska kunna göras då en egen eller en kontantlikvid lånefinansiering ofta ses 

som för riskabel och svår att genomföra. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Likviditet i aktier: Att sitta själv som ensam ägare på ett stort företag fyllt av 

framgång kan vara både väl och bra, du erhåller i många fall en stor förmögenhet, men 

ofta kan du inte uppleva någon stor glädje av förmögenheten då den många gånger är 

bunden i företaget. Detta ger också en extremt dålig riskspridning av kapitalet då ”alla 

ägg ligger i samma korg”. En lösning på detta problem är en börsnotering vilken gör 

aktien mer likvid då aktien nu kan omsättas till kontanter. En försäljning av nya aktier 

samt ägarens aktieinnehav är en kombination som ofta ses på marknaden. Ägaren 

behöver inte sälja ifrån sig hela företaget, självfallet kan aktiemajoriteten behållas om 

ägaren önskar detta. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Publicitet: En notering medför att företagets verksamhet och produkter blir mer 

kända då mediefokus faller på företaget på ett helt annat sätt än innan. Orsaken till detta 

är att företag som är börsnoterade bevakas av flertalet olika finansanalytiker från olika 

banker, fondkommissionärsbolag och massmedia. Det går inte en dag utan att vi läser 

nyheter gällande noterade bolag i olika mediekanaler, allt från årsrapporter, 

investeringar och förlag. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Status: Att vara verkställande direktör i ett börsnoterat företag ger mer status än att 

vara detsamma i ett onoterat företag, då en notering i de allra flesta fall höjer bolagets 

status. En notering ses ofta som en kvalitetsstämpel och stärker bolagets ställning 

gällande kontakter med utlandet samt konkurrensen om order och agenturer. (Grundvall 

et al., 2004, s 23-26)  

 

 Rekrytering: Det har observerats ett ökat intresse att jobba i noterade bolag och det 

är också enklare att rekrytera nyckelpersoner till dem. Den ökade utmaningen och 

stimulansen av det externa intresset från samhället verkar fungera som en positiv faktor, 

och en av anledningarna till detta antas delvis vara psykologisk. Här återfinns återigen 
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ovanstående punkt gällande status då det ger mer status att jobba som ekonomichef i ett 

börsnoterat företag som är välkänt än i ett privat bolag som få människor har kännedom 

om. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Delägarskap för anställda: En av orsakerna till den enklare rekryteringen som inte 

förklaras av den psykologiska sidan kan vara att det är enklare för anställda i ett noterat 

bolag att bli delägare i företaget. Detta är en så kallad vinn-vinn situation i och med att 

de anställda kan påverkas att jobba hårdare och lägga in en extra växel då företagets 

prestation direkt återspeglas i värdet av aktieinnehavet. Det finns olika sätt att ge 

delägarskap till de anställda, ofta ses belöningssystem där optioner eller så kallade 

konvertibla skuldebrev erbjuds. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Generationsskifte: Vid ett generationsskifte är inte alltid arvtagarna eniga om vad 

som ska hända med företaget då de olika individerna kan besitta olika intressen och 

framtidsplaner. En börsnotering är en möjlighet att lösa denna konflikt utan att vara 

tvungen att sälja hela företaget. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Skatteskäl: En börsintroduktion kan ge ökade möjligheter till kapitalbeskattning av 

utdelning och vid försäljning av aktier för vissa fåmansbolagsägare. Lagen bakom detta 

benämns skattelagen och är en lag som ofta genomgår förändringar, detta kräver därför 

expertishjälp innan något stort beslut görs på grund av skatteskäl. (Grundvall et al., 

2004, s 23-26)  

 

 Företagets värde marknadsmässigt bedömt: Det är svårt att bestämma ett pris på 

vad ett företag är värt teoretiskt sett. Marknaden kan både ha ett för högt och för lågt 

pris på företagets aktie, men oavsett om marknaden har fel eller inte så ger 

börsnoteringen åtminstone ett pris på aktien. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

 Positivt tryck: Genom att marknaden och andra externa intressenter bevakar 

företaget vid varje tidpunkt ges ledning och anställda en extra liten push i ryggen och 

ökar arbetsinsatsen då många upplever det som spännande och stimulerande att jobba i 

ett börsnoterat företag. (Grundvall et al., 2004, s 23-26)  

 

Trots alla ovannämnda positiva effekter av en börsintroduktion, följer även nackdelar. 

Att göra en börsnotering kan ha flertalet negativa effekter där en är att det är relativt 

kostsamt att genomföra. Till att börja med är en IPO nästan alltid underprissatt, vilket 

betyder att aktien säljs för ett pris som är lägre än vad den egentligen är värd. Vid en 

börsintroduktion finns i de flesta fall en garant, vilken fungerar som en mellanhand 

mellan aktieutgivaren och kapitalmarknaden, och det är denna garant som bestämmer 

det pris som aktien ska ha första gången den introduceras på kapitalmarknaden. 

Garanten sätter detta pris på en nivå där han maximerar sin egen vinst. Den mest 

populära förklaringen till den ofta förekommande underprissättningen är rädslan för 

garanten att hamna i en rättstvist. Garanten sätter därför aktiepriset på en nivå där risken 

för att bli beskylld för vägledande överprissättning är eliminerad. Verkligheten visar 

dock att det också förekommer IPOs som är överprissatta även om börsintroduktioner i 

genomsnitt är underprissatta. Att använda sig av en garant innebär självfallet också 

kostnader för företaget där en av dessa är emissionskostnader. Den typiska kostnaden 

ligger på 7 % av emissionens intäkt, men andra kostnader tillkommer också, exempelvis 

såsom den tid företagsledningen måste lägga ner för att förbereda börsnoteringen. 

(Ogden et al., 2003, s 390-396) 
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Företagsledningens förlust av kontroll återfinns också som en negativ effekt av en 

börsintroduktion. Nya aktieägare kan exempelvis försöka pressa företaget till 

förändringar gällande dess finansierings- och investerings policy samt utdelningspolitik. 

Försök till att ersätta ledningsgruppen och därmed pressa ut ursprungliga företagsägare 

är möjligtvis den största rädslan hos ledningen. (Ogden et al., 2003, s 390) 

 

När separationer gällande ägande och kontroll genomförs dyker även så kallade 

agentkostnader ofta upp. Dessa kan dock minskas och lindras genom noga övervakning. 

Upplysningskrav kan leda till informationsasymmetri och omfatta företagets strategiska 

position i branschen. Detta i sin tur kan leda till stora problem och det är därför företag i 

branscher med höga krav gällande att behålla sitt företags planer och strategier strikt 

konfidentiella ofta stannar privata. En börsintroduktion leder också till en ökad press för 

företaget att prestera bättre, det vill säga att ledningen kommer möta tryck bland annat 

från investerare och aktieanalytiker samt från finansiell press och 

obligationsmarknadens kreditvärderingsinstitut. Med ett börsnoterat företag uppkommer 

även fler distraktioner från allmänheten än vad som fanns som ett privat företag. 

Ledningen måste nu också använda tid till personliga besök och möten med större 

aktieägare och de måste också lägga ner tid på att göra regelbundna pressmeddelanden. 

(Ogden et al., 2003, s 390) 

 

Många företag föredrar att förbli privata och även om de bakomliggande orsakerna 

skiljer sig åt från fall till fall, tvivlar ledningen inte på sitt val då en noggrann 

övervägning mellan fördelar och nackdelar gjorts där denna kommit fram till att det 

negativa överväger det positiva. (Ogden et al., 2003, s 392) 

 

 

3.2.1 Timing av börsintroduktioner 

 

Frekvensen av börsintroduktioner varierar över tid inom ett land. Denna variation 

förklaras ofta med hjälp av i vilken riktning börsen utvecklas. Empiriska studier 

genomförda av exempelvis Ibbotson och Jaffe (1975) och Ritter (1984) har visat på att 

marknaden för börsintroduktioner, IPOs, följer efter en cykel med dramatiska 

svängningar, vilket ofta benämns som varma och kalla marknader. En varm IPO-

marknad har i litteraturen präglats av en ovanligt stor mängd erbjudanden, stor 

underprissättning samt täta överteckningar av erbjudanden. En kall IPO-marknad har 

däremot en mycket lägre nivå av emissioner, mindre underprissättning, och färre fall av 

överteckning. Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) har tillsammans noterat att det 

finns en "tydlig tendens till att en hög volym av börsintroduktioner är associerade med 

marknadens toppar". Detta innebär att när aktiemarknaden levererar en hög avkastning 

ses fler företag genomföra börsintroduktioner. Naturligt ses därmed färre 

börsintroduktioner när börsklimatet är dåligt och marknaden är kall. (Helwege & Liang, 

2004) 

 

Litteraturen om börsintroduktioner erbjuder en mängd olika idéer om hur varma och 

kalla marknadsföretag kan skilja sig åt. Tidiga teoretiska modeller om att 

underprissättning fungerar som en signalmekanism karakteriserar heta marknader som 

perioder då ett större antal högkvalitativa företag väljer att börsnoteras. (Allen & 
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Faulhauber 1989; Grinblatt & Huang, 1989; Welch, 1989) I dessa modeller ses att 

företag som dras in i heta marknader erbjuder priser som befinner sig närmare dess 

verkliga värderingar och företagen undviker därmed den undervärdering som ofta ses på 

kalla marknader. (Helwege & Liang, 2004) Denna litteratur erbjuder även ett brett utbud 

av förklaringar till att försöka motivera de dramatiska svängningar i volymen av 

börsintroduktioner som observerats på marknaden. Förklaringen till dessa årliga 

fluktuationer kan vara det faktum att det finns varma och kalla IPO marknader. 

(Ibbotson, Sindelar, & Ritter, 2001) 

 

  

3.2.2 Internationella skillnader i börsnoteringsfrekvens  

 

De olika motiv som tidigare nämnts för att genomföra en IPO skiljer sig internationellt 

åt då exempelvis tillgång till riskkapital kan variera mellan länder. Det är naturligt att 

anta att även aktielikviditet, publicitet, status, skatteskäl etc. varierar och detta resulterar 

i internationella skillnader gällande frekvensen av börsintroduktioner. Med fokus på de 

rättigheter som aktie- och fordringsägare besitter visar även tidigare studier på att 

skillnader mellan olika länders utveckling av finansiella marknader och i beslut från 

företag och investerare kan förklaras med hjälp av ett lands regelverk. Företag som 

verkar i en god rättslig miljö har en utökad möjlighet att skaffa extern finansiering 

genom antingen skulder eller eget kapital. (La Porta et al., 1997, 1998). I allmänhet 

uppvisar länder med common-law system, vilket till största del baseras på prejudikat, en 

högre grad av investerarskydd. Dessa länder har också mer utvecklade finansiella 

marknader i jämförelse med exempelvis länder med det franska civilrättssystemet, som 

är uppbyggt på nedtecknad lagtext, vilka också har den lägsta kvaliteten av regler kring 

investerarskydd. De civilrättsliga system som återfinns i Skandinavien och Tyskland 

intar i detta sammanhang en mellanposition. (Engelen & Van Essen, 2010) Länder med 

common law-system har också en snabbare ekonomisk tillväxt än länder med 

civilrättsliga system på grund av att dessa innehåller en större säkerhet av rättigheter 

gällande egendom och kontrakt. (Mahoney, 2001) 

 

Rättslig och ekonomisk litteratur visar på att skillnader i den rättsliga ramen länder 

emellan kan påverka ägarstrukturen (La Porta et al., 2002), ägande effektivitet 

(Heugens, Van Essen, & Van Oosterhout, 2009), kapitalstruktur (De Jong, Kabir & 

Nguyen, 2008), tillgångsstruktur (Claessens & Laeven, 2003), utdelningspolicy (La 

Porta et al., 2000a), bolagsstyrning (La Porta et al., 2000b; Mitton, 2002) och 

företagsvärdering (La Porta et al., 2002). Sammanfattningsvis kan av denna litteratur 

konstateras att den rättsliga ram som finns i ett land medför viktiga konsekvenser för en 

ekonomi. (Engelen & Van Essen, 2010) Tidigare studier inom området gällande 

skillnader i frekvens av börsnoteringar länder emellan har visat att antalet 

börsintroduktioner är positivt relaterade till investerarrättigheter, rättsligt ursprung och 

den tradition gällande lag och ordning som råder i ett land. (La Porta et al., 1997) 

 

Det regelverk som finns i ett land kan också öka den osäkerhet som finns innan en 

börsintroduktion runt företagets värde och denna ökade osäkerhet resulterar i ett större 

antal undervärderade börsintroduktioner. (Engelen & Van Essen, 2010) Företag som är 

verksamma i en rättslig miljö vilken präglas av dåligt skydd för immateriella rättigheter, 

underinvesterar i immateriella tillgångar, vilket i sin tur resulterar i lägre företagstillväxt 
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och lägre företagsvärden. (Claessens & Laeven, 2003) Lägre nivåer av rättsligt skydd 

för investerare skapar i allmänhet mer osäkerhet efter en börsintroduktion gällande 

strategier och beslut på ledningsnivå vilket kan påverka företagets värde negativt. 

(Engelen & Van Essen, 2010) 

 

Den osäkerhet som finns för företag innan en börsintroduktion gällande den framtida 

fördelningen av det realiserade företagsvärdet mellan olika beståndsdelar inom ett 

företag är ett annat exempel som kan öka på grund av ett lands rättsliga institutioner. I 

ett land med en svagare rättsordning har chefer eller kontrollerande aktieägare större 

möjligheter att överföra vinster eller tillgångar ur ett företag på bekostnad av 

minoritetsägarna. Denna ökade sannolikhet för expropriation efter en börsintroduktion 

ökar osäkerheten för företagen innan introduktionen. (Engelen & Van Essen, 2010) 

Johnson, La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer (2000) visar på att denna överföring av 

tillgångar och vinster från företagen, vilken görs för privat nytta av chefer eller 

aktieägare med en kontrollerande ställning, sker på bekostnad av minoritetsägarna. 

Detta kan exempelvis ske genom internprissättning, utförsäljning av tillgångar samt 

utspädning av investerare. (Cheung, Qi, Rau, & Stouraitis. 2009; Berkman, Cole & Fu, 

2009) I och med detta ökar osäkerheten hos investerare gällande en realisering av att 

erhålla avkastning på dess investeringar. (Shleifer & Vishny, 1997)  

 

Slutligen har Engelen & Van Essen (2010) i en empirisk studie kommit till slutsatsen att 

företag som genomför en börsintroduktion i ett land med ett högt utvecklat rättssystem i 

genomsnitt lämnar mindre ”pengar kvar på bordet” vid introduktionen. I denna studie 

mättes rättssystemet genom nivån på landets investerarskydd, kvaliteten på 

rättssystemet samt den rättsliga övervakningen. (Engelen & Van Essen, 2010) 
 

 

3.3 Social tillit 

 

Social tillit kan uppfattas som ärlighet, objektivitet, konsistens, kompetens och rättvisa, 

alla egenskaper som främjar relationer mellan individer. (Boslego, 2005) I vardagliga 

termer sägs social tillit vara den process där individer antar uppdrag tillsammans med 

andra människor, grupper, agenter, eller institutioner med ett ansvar att arbeta 

gemensamt med särskilda uppgifter. (Earle & Cvetkovich, 1995) Många experter inom 

området har beskrivit termen som ett ”riskbedömande”; en form av samarbete som inte 

innebär någon omedelbar payoff eller nytta och som innebär ett slags spel där den 

betrodda parten kommer att bete sig som förväntat. De värden som ligger till grund för 

social tillit kan inte ses som universella utan varierar mellan olika kulturer, 

sammanhang och tidsintervall. (Boslego, 2005) 
 

Som ovan nämnts är social tillit baserat på kulturell samhörighet. Människan litar på 

andra medmänniskor som de uppfattar vara lika dem själva. Och samhörighet är en 

fråga om en föreställning, beskrivning, och tro – inte något med bevis och 

argumentation som grund. Det är ett av de ämnen, såsom säkerhet, som många 

människor har ett intresse av på grund av att dess antagna motsats tycks vara allmänt 

förekommande och besvärlig. Människan har en tro att om vi bara kan öka nivån på 

social tillit i samhället, kan vi minska den sociala misstron; eller om vi kan minska risk 

kan vi öka säkerheten. (Earle & Cvetkovich, 1995) 
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Flertalet empiriska studier om social tillit har genomförts genom åren med en och 

samma fråga som grund; ”generellt talat, skulle du säga att du kan lita på de flesta 

människor eller kan du inte vara nog försiktig i din kontakt med andra människor?”. 

Forskare har ansett individer som svarat ”andra kan litas på” som en person som 

uppvisar social tillit, och individer som svarat ”du kan inte vara nog försiktig” som en 

person som inte gör detta. Att använda sig av denna fråga som en rubrik kan vara 

problematisk då den inte erbjuder något mellanliggande val mellan de två 

ytterligheterna, samt inget sammanhang (det är mer sannolikt att en människa litar på en 

medarbetare än på en främling i telefon). Frågeställningen kan helt enkelt skapa 

förvirring och tolkas olika. Trots denna kritik har frågeställningen använts flitigt i 

tidigare studier och skapat mått av medborgerliga friheter, politisk stabilitet, 

rättssäkerhet etc. (Boslego, 2005) 

 

Med dessa mått på social tillit som grund har det därefter gjorts diverse studier på vilka 

samband som kan hittas med social tillit och andra företeelser. Flertalet forskare har i 

sina analyser kommit till slutsatsen att social tillit är positivt relaterat till ekonomisk 

tillväxt. (Knack & Keefer, 1997; Zak & Knack, 2001; Berggren et al., 2008) Den 

grundläggande teoretiska logiken i de flesta av dessa studier om förtroende och tillväxt 

lyder som följer; förtroende finns, och detta minskar transaktionskostnader och främjar 

därigenom tillväxten. Därför, sett som ett tvärsnitt, kan det förväntas att länder med en 

kultur som kännetecknas av en hög grad av förtroende också växer snabbare än länder 

som karaktäriseras av en låg grad av förtroende. (Beugelsdijk, 2006) Social tillit har 

också visat sig ha positiva samband med handel (Guiso et al., 2003), subjektivt 

välbefinnande (Helliwell. 2006), utbildning (Bjørnskov, 2009; Papagapitos & Riley, 

2009), styrning (Knack, 2002), demokratisk stabilitet (Uslaner, 2003) och hälsa (Rose, 

2000).  

 

 

3.3.1 Social tillit och ekonomisk tillväxt 

 

Som nämnts i föregående avsnitt, finns forskningsrapporter som visar på ett positivt 

samband mellan social tillit och ekonomisk tillväxt. Förtroende och ett medborgerligt 

samarbete är förknippat med en starkare ekonomisk prestation. Ekonomiska aktiviteter 

som kräver att agenter litar på framtida handlingar av andra kan uppnås till lägre 

kostnader i miljöer med en hög nivå av förtroende. Enligt Arrow (1972) har praktiskt 

taget varenda kommersiell transaktion ett element av förtroende inom sig, med all 

säkerhet alla transaktioner som utförs under en tidsperiod. Det kan med stor sannolikhet 

argumenteras för att mycket av de ekonomiskt outvecklade samhällen som finns kan 

förklaras genom bristen av ömsesidigt förtroende. Bland de transaktioner som är 

förtroendekänsliga inkluderas varor och tjänster som tillhandahålls i utbyte mot framtida 

betalning, anställningskontrakt där chefer litar på sina anställda att utföra 

arbetsuppgifter som är svåra att övervaka, samt beslut om investeringar och besparingar 

som förlitas på garantier och försäkringar om att regeringen och banker inte kommer att 

utnyttja dessa tillgångar. (Knack & Keefer, 1997) 

 

Individer i samhällen som präglas av en hög social tillit spenderar mindre tid för att 

skydda sig själva mot att utnyttjas i ekonomiska transaktioner. I dessa samhällen är 

sannolikheten mindre att skriftliga avtal behövs, och här behövs inte heller alla tänkbara 
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oförutsedda händelser anges för att vara försäkrade att undgå att bli svikna. Rättstvister 

förekommer också mindre frekvent i dessa länder. Det är också troligt att individer i 

samhällen som kännetecknas av högt förtroende använder mindre resurser för att skydda 

sig själva, genom exempelvis säkerhetstjänster och annan säkerhetsutrustning, från att 

bli utsatta för olagliga brott mot sina rättigheter. En låg nivå av social tillit kan också ha 

som effekt att motverka innovation. Om entreprenörer måste ägna en stor del av sin tid 

för att övervaka eventuella maktmissbruk av partners, anställda och leverantörer, finns 

mindre tid att ägna åt innovation av nya produkter eller processer. (Knack & Keefer, 

1997) 

 

Högt förtroende leder också till ökade investeringar och annan ekonomisk aktivitet. 

Löften från centralbanken om att räntenivåer inte kommer att stiga, försäkringar av 

finansministrar att den nominella växelkursen är stabil, och garantier om att den 

nuvarande skattelagstiftningen inte kommer att genomgå snabba förändringar är alla 

mer sannolika i samhällen med en hög nivå av social tillit. (Knack & Keefer, 1997) 

 

Utöver de mer direkta effekter som social tillit har på den ekonomiska aktiviteten som 

beskrivits ovan, kan förtroende och medborgerliga normer även indirekt genom 

politiska kanaler förbättra ekonomiska resultat. Förtroende kan förbättra regeringens 

prestationer och kvaliteten på den ekonomiska politiken genom att påverka nivån och 

karaktären på det politiska deltagandet. (Knack & Keefer, 1997) 

 

 

3.3.2 Social tillit och bankrelationer 

 

Tillit fungerar som en viktig input för framtida transaktioner mellan banker och kunder, 

inte endast i processen rörande kreditprövning, utan också i många andra beslutsfattande 

processer. En ökad nivå av tillit förbättrar förutsättningarna för att slutföra finansiella 

kontrakt. Bankkontrakt tillhör en speciell typ av kontrakt, där förtroendet parterna 

emellan är avgörande. Varje insättare förväntar sig inte bara att banken betalar ränta i 

rätt tid och form, utan också att de pengar som finns i hans eller hennes bankkonto 

kommer att vara tillgängliga på begäran. Likaså förväntar sig banken att låntagaren 

återbetalar det belopp som lånats ut i enlighet med de villkor som fastställts i 

låneavtalet. I dessa båda fall kan bekräftas att de två sidorna litar på varandra, då båda 

parter förväntar sig att den andra kommer att betala tillbaka pengarna enligt de villkor 

som finns i avtalet. (Pastor & Tortosa-Ausina, 2008) 

 

Att sociala nätverk ofta används för utbyten med stark tillit är ett väldokumenterat 

faktum. (Karlan, Mobios, Rosenblat & Szeidl, 2009) För att belysa hur detta kan visa 

sig i verkligheten använder vi ett exempel från Coleman (1990). Exemplet kan i sig 

tyckas vara något gammalmodigt men visar väl hur viktigt social tillit och goda sociala 

nätverk är. Detta exempel handlar om en framstående norsk redare vilken var i behov av 

ett fartyg som hade genomgått reparationer i Amsterdam. Situationen var dock sådan att 

varvet i Amsterdam endast skulle släppa fartyget om en kontantbetalning på £ 200.000 

gjordes i detta nu, annars skulle fartyget vara låst över helgen och ägaren skulle förlora 

betydelsefulla intäkter. Redaren kunde inte få en så stor summa pund levererat 

omgående och hade därmed stora problem. För att försöka lösa detta tog redaren kontakt 

med en bankman i London, vilken förhoppningsvis hade kontakter i Amsterdam. När 



21 

 

redaren förklarat situationen för bankmannen i fråga tog denne direkt kontakt med en 

bank i Amsterdam och över telefon kunde han lösa problemet genom att redaren, med 

hjälp av denne bankman, kunde låna summan av en bank i Amsterdam vilken han inte 

hade någon direkt kontakt med. Detta utfördes genom att redaren sammanband två 

affärsrelationer, hans förbindelse med bankmannen i London, och sambandet mellan de 

två bankerna i London och Amsterdam. (Coleman, 1990, s 92-99) 

 

I denna terminologi agerade bankmannen i London som en förtroendemellanhand, 

genom att borga för redaren, förutsatte han access och skapade den nödvändiga tillit 

som krävdes för transaktionen. Om redaren skulle underlåta att betala sin skuld, skulle 

banken i Amsterdam kräva bankmannen i London att betala eller riskera att sätta deras 

relation på spel, och på motsvarande sätt skulle bankiren i London kunna kräva 

betalning från redaren om behov fanns. Detta visar hur de två affärsrelationerna 

användes som säkerhet för att säkra upplåningen. (Coleman, 1990, s 180-183) 

 

Nära besläktat med social tillit återfinns begreppet socialt kapital. Detta tolkas ofta som 

tillit men vissa forskare hävdar att det är ett något bredare begrepp som innefattar både 

tillit och sociala relationer. I en studie genomförd av Pastor och Tortosa-Ausina (2008) 

fann forskarna empiriskt stöd för att i områden med lågt socialt kapital, där den 

generella nivån av tillit och finansiell utveckling är relativt låg, är finansiella 

transaktioner mer intensiva mellan begränsade undergrupper, såsom familj och vänner. 

Resultaten visade också på att socialt kapital är ett viktigt underlag för ett effektivt 

utförande av banksystem på grund av att dess existens har en positiv inverkan på det 

rättsliga verkställandet av bankkontrakt. (Pastor & Tortosa-Ausina, 2008) 

 

Empiriskt stöd har också hittats för att i ekonomier med hög tillit och därmed högt 

socialt kapital är informationskraven lägre för både långivaren och låntagaren, då dessa 

ersätts av förtroendet till marknader och institutioner. Desto högre nivå av tillit ett 

samhälle uppvisar, desto lägre är de informations-, övervaknings-, och 

transaktionskostnader som följer i samband med bankers verksamhet för att uppfylla 

kontrakt. I dessa samhällen litar banken på att låntagaren kommer att betala tillbaka det 

lånade beloppet i enlighet med de villkor som fastställts i låneavtalet, vilket bidrar till 

att minska riskpremien som i sin tur därmed minskar kreditkostnaderna för låntagaren. 

Med en högre nivå av socialt kapital följer ett högre kreditutbud och kostnaderna som 

associeras med detta blir lägre. På grund av detta har Pastor & Tortosa-Ausina (2008) 

kunnat dra slutsatsen att socialt kapital bidrar till att öka utlåningen och minska 

kreditransoneringen. Små företag och marginaliserade samhällen som vanligtvis har 

kreditbegränsningar drar nytta av förekomsten av hög tillit, då detta ger dem möjlighet 

att lättare få tillgång till krediter då det sker mindre ransonering i dessa samhällen, och 

detta också till en lägre kostnad eftersom riskpremien minskar. (Pastor & Tortosa-

Ausina, 2008) 

 

 

3.4 Behavioural finance 

 

Den finansiella världen har alltid varit ett område fyllt av ren rationalitet, där endast en 

gud dyrkats, nämligen vinst. Frågor som varför marknaden är så oförutsägbar, och 

varför priser inte rör sig såsom förväntat har alltid funnits men har tills nyligen varit 

obesvarade. Det nya området ”behavioural finance” har under de senaste 20 åren vuxit 
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fram med ett syfte att försöka besvara och hitta en förklaring till dessa frågor. Termen 

uppkom i USA och täcker en ny bransch av kapitalmarknadsanalyser. Denna nya 

disciplin har visat sig vara fruktbar och dess fynd och idéer har även adopterats i 

Europa. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 7-9) 

 

Den finansiella marknadens aktörer beter sig olika. Deras motiv, mentalitet, tankesätt 

och villighet att ta risk kan vara helt olika. Trots att det är sagt att aktörer handlar 

rationellt, åtminstone i deras uppförande på marknaden, visar verkligheten en annan 

bild; människan beter sig inte alltid rationellt. Ur ekonomins synpunkt innebär 

rationalitet två grundläggande karaktärer, å den ena sidan måste marknadsdeltagarnas 

handlande vara logiskt, men å andra sidan skulle en sådan handling leda till en ökning 

av ekonomisk lycka. Människans motiv för att delta i den finansiella marknaden är inte 

alltid en maximering av vinst. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 9-10) 

 

Trots att flertalet marknadsdeltagare har som intention att handla rationellt, misslyckas 

utfallet av deras beslut med att leva upp till vad som kan ses optimalt. Dessa aktörer gör 

sitt bästa, men som alla andra, gör de misstag. Detta resulterar i känslor, vilka kan 

påverka ett rationellt tanke- och handlingssätt, och genom detta hindra rationellt 

beslutstagande. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 10) 

 

Belsky och Gilovich (1999) beskriver behavioural finance som ett område som knyter 

samman de två till synes skilda disciplinerna psykologi och ekonomi med syfte att 

förklara varför och hur människor till synes tar irrationella eller ologiska beslut när de 

spenderar, investerar, sparar och lånar pengar. Teorin är baserad på det faktum att 

människan handlar rationellt endast inom en begränsad omfattning. I kontrast till 

modern kapitalmarknadsteori, vilken hänför till strävan efter vinst som ensamt motiv för 

handel av den finansiella marknads deltagare, förutsätter behavioural finance att 

ytterligare motiv kan återfinnas hos dessa aktörer. Teorier inom behavioural finance 

antar inte att aktörerna är informerade till fullo då dessa inte alltid har tillgång till all 

viktig och relevant information, vilket kan påverka deras beslut. Viss information kan 

vara otillgänglig, eller helt enkelt förbises eller misstolkas. (Goldberg & Von Nitzsch, 

2001, s 10) 

 

Tidigare studier och experiment inom socialpsykologi visar att individer kan göra 

missbedömningar och dra felaktiga slutsatser när de uppfattar och bearbetar 

information. Dessa avvikelser och förvrängningar uppstår systematiskt, och gör det 

därför möjligt att förutspå mönster för framtida beteende av finansiella aktörer. 

(Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 10-11) 

 

Behavioural finance håller dock inte endast fokus på absorberingen och behandlingen 

av information, utan studerar också den finansiella marknadens aktörers beteende 

gällande beslutsprocessen. Även i situationer med alternativ som till synes kan vara 

kristallklara kan sättet dessa framställs på influera vilket beslut som fattas. Behavioural 

finance försöker förklara det faktiska, ofta intuitiva beteende av beslutsfattare, antingen 

sannolikt eller irrationellt, och med det som grund förutsäga detta beteende före, under 

och efter ett beslut. Aktörer som är medvetna om denna typ av beteende kan identifiera 

sina egna misstag och på så sätt lära sig att undvika dessa. Teorin vill därmed inte 

endast verka för att förbättra individens beslutstagande, utan vill också medverka till en 

omfattande förståelse av det verkliga beteendet från den finansiella marknadens aktörer. 

(Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 11-13) 
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3.4.1 Behavioural finance och behovet av kontroll 

 

Goldberg och Von Nitzsch (2001) behandlar behovet av kontroll som en del av 

behavioural finance, där de fokuserar på två motiv som sägs ligga till grund för detta 

behov; alla människor tilltalas av att ha kontroll över deras egen situation så mycket 

som möjligt, och individen vill också kunna referera till ett logiskt system av åsikter, tro 

och kunskap. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 87) Det teoretiska begreppet av motivet 

till kontroll menar att alla människor har ett behov att uppleva sig själv som skaparen av 

förändringar i dennes omgivning. Detta ger upphov till en känsla av kompetens och 

självmedvetande, vilket i sin tur bidrar med en positiv effekt till den uppskattning och 

respekt som ges av andra medmänniskor. I förhållande till den finansiella marknaden 

kan detta översättas genom att det kan antas att investerare som exempelvis upplevt 

valuta- och ränteförändringar som okontrollerbara i det långa loppet drar sig tillbaka 

från marknaden och slutar handla med finansiella instrument under en relativt lång 

period. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 107-108) 

 

Bland andra former av kontroll återfinns teorin ”the locus of control”. Denna teori 

behandlar i vilken utsträckning människor förankrar kontroll i sig själva, så kallad intern 

kontroll, eller upplever sitt öde vara manipulerat av andra medmänniskor eller av andra 

okända krafter, så kallad extern kontroll. Enligt denna teori har i synnerhet 

framgångsrika individer ett internt lokus av kontroll, samtidigt som ”förlorarna” ofta har 

en tro att inget kan bli gjort för att förbättra deras situation. Deras otur beskylls bero på 

andra; livet är emot dem och behandlar dem illa. (Goldberg & Von Nitzsch, 2001, s 

108) 

 

Människor som lever med känslan av att de är i stånd att påverka händelseförloppet av 

saker och ting i en betydande omfattning upplever den starkaste formen av kontroll, 

vilken också fullständigt uppfyller kontrollbehovet. För att belysa detta använder sig 

Goldberg och Von Nitzsch sig av ett typiskt exempel med bilföraren och dennes känsla 

av frihet. För de flesta är bilkörandet en känsla av frihet där föraren anser sig behärska 

de flesta situationer. Att styra bilen ger föraren en säker känsla och en föreställning av 

att de kommer vara kapabla att undvika en eventuell olycka, då de är självsäkra att tro 

att de kan agera snabbt. I kontrast, måste de samtidigt lita på körkunskaperna av andra 

förare när de åker exempelvis taxi, tåg och flygplan. Känslan av att lägga sitt öde i 

någon annans händer är troligtvis störst hos flygplanspassageraren. (Goldberg & Von 

Nitzsch, 2001, s 108-109) 

 

 

3.5 Social tillit och börsintroduktioner  

 

I detta avsnitt ges en sammanfattning av de teoretiska kopplingar som kan ligga till 

grund för ett eventuellt samband mellan social tillit och börsintroduktioner. Människor i 

samhällen med en hög nivå av social tillit är inte lika utsatta för att utnyttjas i 

ekonomiska transaktioner som de i samhällen där den sociala tilliten är låg. (Knack & 

Keefer, 1997) Den sociala tilliten kan även ses som ett ”riskbedömande” där de olika 

parterna i ett samarbete beter sig som förväntat. (Boslego, 2006) Detta är två situationer 

som vi menar visar på att en hög social tillit hjälper till att tillfredsställa människans 

kontrollbehov. En av de negativa effekter som kan följa med en börsintroduktion är 
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företagsledningens förlust av kontroll. (Ogden, 2003, s 390) Vi menar därför att den 

kontroll som återfinns inom social tillit kan kopplas samman med den förlust av kontroll 

som kan uppstå vid en börsintroduktion. Denna argumentation mynnar ut i studiens 

första hypotes; 

 

 En hög nivå av social tillit medför att företagsledningar i högre grad vågar släppa 

på kontrollen och därmed är mer benägna att introducera företag på börsen, allt annat 

lika. Stämmer denna hypotes existerar ett positivt samband mellan social tillit och 

antalet genomförda börsintroduktioner i ett land.  

 

Förhållandet mellan social tillit och börsintroduktioner kan också ses ur en annan 

synvinkel. En hög social tillit har visat sig vara en bidragande orsak till att öka 

utlåningen och minska kreditransoneringen. Små företag och marginaliserade samhällen 

vilka vanligtvis lider av kreditbegränsningar drar nytta av förekomsten av hög tillit, då 

detta ger dem möjlighet att lättare få tillgång till krediter. Detta då det sker mindre 

ransonering av krediter i dessa samhällen, och detta leder också till en lägre kostnad 

eftersom riskpremien minskar. (Pastor & Tortosa-Ausina, 2008) Denna utgångspunkt 

har skapat studiens andra hypotes;  

 

 En hög nivå av social tillit medför att företag har relativt lättare att få tillgång till 

krediter och därmed ett mindre behov av att nyttja börsintroduktioner för att få tillgång 

till kapital, allt annat lika. Stämmer denna hypotes existerar ett negativt samband 

mellan social tillit och antalet genomförda börsintroduktioner i ett land. 

 

Sammanfattningsvis indikerar de två hypoteserna alternativa relationer mellan social 

tillit och antalet börsintroduktioner under en given tidsperiod, allt annat lika. Vilken av 

effekterna som dominerar är en empirisk fråga där den ena inte behöver utesluta den 

andra.   
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4. Tidigare forskning  
 

 

I detta kapitel redogörs för ett antal tidigare studier av börsintroduktioner som är av 

relevans för frågeställningen i denna uppsats.  

 

 

4.1 Motiv till börsintroduktioner 

 

År 2006 genomfördes den empiriska studien; “Initial Public Offerings: An Analysis of 

Theory and Practice” av James C. Brau och Stanley E. Fawcett. Denna rapport är 

baserad på en undersökning av 336 ekonomichefer inom området börsintroduktioner. 

Forskningen berörde frågor såsom tidpunkt för en börsintroduktion, frågor rörande 

introduktionsprocessen, bakomliggande motiv för att genomföra en introduktion, 

signalering, avtal med garanter och beslutet om att inte göra en börsintroduktion och 

därmed förbli privata. Hela den dataanalys som presenteras i rapporten innehåller 

intressanta resultat som till en viss grad skiljer sig från tidigare erkända IPO teorier. 

(Brau och Fawcett, 2006) Vi har valt att i största grad fokusera på den del av 

forskningen som berör valet om att genomföra en IPO eller att besluta sig för att förbli 

privata.  

 

Den största delen av tidigare forskning som gjorts på IPOs bygger på offentligt 

tillgängliga uppgifter om avkastning. Det som är annorlunda med Brau och Fawcetts 

studie är att forskarna har valt att analysera unik data från undersökningar gjorda på 

ekonomichefer och därefter jämfört dessa resultat med rådande akademisk teori 

gällande IPOs. (Brau och Fawcett, 2006) 

 

De akademiska teorier som finns om börsintroduktioner är stabila och välgrundade, men 

denna forskning menar att det finns ett behov att förfina en del av de idéer som vanligen 

återfinns i den befintliga litteraturen. Studien kommer fram till att det viktigaste motivet 

för att genomföra en börsintroduktion är att skapa aktier som kan användas i framtida 

förvärv. Att minimera kostnaderna för kapital, vilket länge har setts som ett av de 

viktigaste motiven för att börsnoteras, återfinns inte längre bland de viktigaste skälen. 

Två andra viktiga motiv som återfanns högt bland resultaten i undersökningen är en 

önskan efter att kunna fastställa ett marknadspris/värde och även att höja företagets 

anseende. (Brau & Fawcett, 2006) 

 

Studien undersökte även de rationella motiven bakom avgörandet om att inte genomföra 

en börsintroduktion. Det samlade resultatet visar på att den viktigaste orsaken att företag 

förblir privata är företagsledningens ovilja att mista beslutsfattande kontroll. Utöver 

denna orsak är ett av de viktigaste motiven att undvika utspädning av ägande och dåliga 

marknads- och industrivillkor. De två första nämnda skälen behandlar interna faktorer 

såsom kontroll och ägande och det tredje skälet omfattar externa faktorer. Resultatet av 

studien indikerar på att interna faktorer som företaget kan kontrollera ses som de 

viktigaste skälen för företag att stanna privata. (Brau & Fawcett, 2006) 

Sammanfattningsvis ger studien stöd för en tro att nivån på social tillit kan påverka 

graden av börsintroduktioner i ett land genom att rädslan för att släppa kontrollen i 

genomsnitt är mindre i ett land med en relativt högre grad av social tillit.   
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4.2 Europeiska börsintroduktioner 

 

I studien ”Why Do European Firms go Public?” (Bancel & Mittoo, 2009) intervjuas 

ekonomichefer från 12 europeiska länder och 78 olika företag vilka börsnoterades 

mellan åren 1994- 2004. Syftet med detta var att undersöka vilka positiva och negativa 

faktorer som låg till grund för beslutet om att genomföra börsnoteringen. Studien 

undersöker detta genom att jämföra dess resultat med befintliga teorier för att se om 

dessa stämmer i verkligheten. Den huvudsakliga slutsatsen som författarna kommit fram 

till är att motiven till en börsintroduktion varierar avsevärt mellan företag, länder och 

rättssystem. Resultaten ger också starkt stöd för IPO teorier som fokuserar på fördelar 

med börsintroduktioner såsom finansiella och strategiska överväganden, som 

exempelvis ett förbättrat anseende och en ökad trovärdighet och finansiell flexibilitet 

vilket möjliggör tillväxt. Moderat stöd ges till teorier med betoning på maktbalans, 

övervakning, eller fusioner och förvärv som de största fördelarna. Minst stöd ges till 

teorier med betoning på motiv som asymmetrisk information och kapitalkostnader. 

(Bancel & Mittoo, 2009) I kommande stycken sammanfattas de huvudsakliga slutsatser 

från studien.  

 

Ekonomicheferna nämner ökad synlighet och prestige, finansiering av tillväxt samt 

finansiell flexibilitet som de viktigaste fördelarna med att börsintroduceras. Dessa 

fördelar är vanliga och gemensamma i samtliga företag och länder. Motiven för en 

introduktion till allmänheten varierar avsevärt mellan företag baserat på 

ägarförhållanden, storlek och ålder. Stora företag anser extern övervakning vara den 

viktigaste fördelen, medan små företag värdesätter förmågan att kunna anskaffa kapital 

för tillväxt och bryr sig mindre om övervakning. Familjekontrollerade företag genomför 

en börsintroduktion som ett medel för att stärka dess förhandlingsposition med 

kreditgivare och fordringsägare utan att behöva överlåta kontrollen av företaget. De är 

också inte lika upptagna med tillväxt genom fusioner och förvärv, och värdering av 

företagets aktier jämfört med företag i samma ålder. Äldre företag och de som inte styrs 

av familjekontroll värderar aktievärdet mer än övriga företag. (Bancel & Mittoo, 2009) 
 

De tillfrågade ekonomichefernas åsikter är i stort sett likartade tvärsöver rättsliga 

system och länder, men skiljer sig markant gällande avslutsstrategier och extern 

övervakning. Företag i det engelska common law-systemet värderar möjligheten att 

befintliga investerare innan en börsintroduktion kan avgå. Dessa upplever också 

signifikanta förändringar gällande ägarstrukturen efter en börsintroduktion. De 

europeiska och amerikanska ekonomicheferna däremot är av helt skilda åsikter gällande 

den externa övervakningen. De europeiska ekonomicheferna anser den externa 

övervakningen vara en stor fördel medan dess amerikanska kollegor ser det som en 

betungande kostnad. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara att de direkta 

kostnaderna med en börsintroduktion är mycket högre i USA jämfört med dem i 

Europa. Exempelvis är kostnaden för en underförsäkrare, vilken utgör den största 

huvudsakliga kostnaden för introduktionen, runt 7 % i USA medan den endast ligger 

mellan 3- 4 % i Europa. (Chen & Ritter, 2000; Torstila, 2001) Förutom detta kan 

kostnaderna för en IPO vara mindre betungande för de europeiska företagen då de ofta 

är större och äldre när de bestämmer sig för att introduceras på börsen jämfört med sina 

amerikanska kollegor. (Bancel & Mittoo, 2009) 

 

Huvudparten av ekonomicheferna i studien är överens om att en börsintroduktion 

fungerar som ett led i företagets livscykel. De upplever mindre oro över de kostnader 



27 

 

som följer med processen och överlag uppfattas förmånerna med introduktionen vara 

betydligt större än kostnaderna. (Bancel & Mittoo, 2009) 

 

 

4.3 Internationella skillnader i underprissättning och bolagsstyrelse 

 

Börsintroduktioner generar i genomsnitt en positiv avkastning första dagen i de flesta 

länder, men underprissättningen varierar dramatiskt mellan dem. 1994 genomfördes en 

studie av Loughran et al. vilken visar på en variation så stor som från 4,2 till 80,3 % för 

första dagsavkastningen länder emellan. Varför dessa stora skillnader uppstår är ett 

relativt outforskat område, mestadels beroende på att större delen av all forskning som 

finns rörande IPOs endast rör den amerikanska marknaden. (Boulton, Smart & Zutter, 

2010) 

 

Det är en välkänd kunskap att det finns ett samband mellan ett lands juridiska system 

och dess storlek, likviditet och värde på sina kapitalmarknader. Artikeln ”IPO 

underpricing and international corporate governance” (Boulton et al., 2010) syftar till 

att förklara hur skillnader mellan olika länders sammansättning av bolagsstyrelser 

påverkar underprissättningen av börsintroduktioner. Detta är gjort genom att författarna 

har undersökt 4462 introduktioner på börsen i 29 länder i tidsintervallet 2000 till 2004. 

(Boulton et al., 2010) 

 

Studiens resultat tyder på att börsintroduktionens ursprungliga avkastning är större i 

länder där bättre skydd erbjuds för investerarna. Dessa resultat håller för olika nationella 

nivåer av styrelsesammansättningar och resultaten är både ekonomiskt och statistiskt 

signifikant. 

Resultaten visar också på att underprissättning är i genomsnitt högre i länder med bättre 

investerarskydd. Detta antas bero på att i länder där utomstående ges ett större 

inflytande, underprissätts aktien mer av utgivarna för att generera ett överskott av 

erbjudandet, vilket i sin tur leder till en större spridning av ägandeskapet, samt minskar 

utomståendes incitament att övervaka beteendet av insiders i företaget. Med andra ord 

kan sägas att underprissättning är en kostnad som insiders betalar för att behålla kontroll 

i länder med rättssystem som finns till för att stärka de utomstående. I länder där en 

lägre nivå på investerarskydd erbjuds är det mindre sannolikt att underprissättningen 

används som ett instrument för att upprätthålla kontroll, detta genom att ledningens 

kontroll är underförstådd på grund av en allmän brist på respekt för investerarnas 

rättigheter vilket leder till en i genomsnitt lägre initial avkastning i dessa länder. 

(Boulton et al., 2010) 
 

Resultaten överensstämmer väl med olika tidigare studier som genomförts gällande 

frågor om ägarstruktur i samband med börsintroduktioner. Zingales (1995), Brennan 

och Franks (1997), och Mello och Parsons (1998) har alla genomfört studier med 

resultat som pekat på att ett av målen med en börsnotering är att skapa ett spritt 

ägandeskap. Detta för att en spridd ägarstruktur underlättar ledningens kontroll över 

företaget, samtidigt som den tillåter hanteringen av att fastställa under vilka villkor 

överföringskontroller bör ske. I förhållanden med starkt investerarskydd är en spridd 

ägarstruktur viktigt för att upprätthålla ledningens kontroll. (Boulton et al., 2010) 

Studien indikerar bland annat nivån på rättsligt skydd är viktigt att inkludera som 

förklaringsvariabel i analyser av börsintroduktioner.  
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4.4 Variationer i börsintroduktioner över tid 

 

Summan av börsintroduktioner under en given tidsperiod varierar dramatiskt, 

exempelvis introducerades 845 företag på börsen i USA år 1995 men endast 87 företag 

år 2002. Flertalet forskare har kommit fram till resultatet att variationer i IPO volym har 

ett samband med att marknaden är ineffektiv, där de menar att IPO frekvensen är hög 

när aktier är övervärderade. (Pastor & Veronesi, 2005) Ritter och Welch (2002) 

konkluderade i sin forskning att marknadsförhållanden är den allra viktigaste faktorn i 

beslutet om att genomföra en börsintroduktion vid en given tidpunkt.  

  

I en studie genomförd på börsintroduktioner gjorda i USA mellan januari 1960 och 

december 2002 argumenterar forskarna för att antalet företag som introduceras på 

börsen varierar över tiden i förhållande till tidsvariationer i marknadsförhållanden. 

Forskarna har i studien tagit fram en modell för optimal IPO timing där förändringar i 

antalet börsintroduktioner är orsakade av nedgångar i förväntade marknadsavkastningar, 

ökningar i förväntad sammanlagd lönsamhet, eller ökningar av tidigare osäkerheter 

gällande genomsnittet på framtida lönsamhet av IPOs. Modellen har i studien testats 

med positiva resultat och har därigenom fått empiriskt stöd för att den är hållbar i 

verkligheten. Författarna kommer bland annat fram till att IPO vågor tenderar att 

föregås av höga marknadsavkastningar för att sedan följas av låga 

marknadsavkastningar. Studien visar också på att när marknadsvillkoren försämras, 

faller aktiekursen och samtidigt minskar IPO volymen, detta eftersom privata företag 

väljer att vänta på gynnsammare marknadsvillkor innan de väljer att börsintroduceras. 

Slutligen visar studien på att den optimala tidpunkten för ett privat företag att 

genomföra en börsintroduktion drivs av företagets marknadsvärde, och detta värde beror 

ytterst på marknadsmässiga villkor. Med detta följer att förhållandena på marknaden, 

det vill säga utvecklingen på börsen, är en viktig faktor i beslutet att introduceras på 

börsen. (Pastor & Veronesi, 2005) 

 

  

4.5 Företags- och landsspecifika skillnader vid underprissättning 

 
Merparten av de empiriska studier som finns gällande börsintroduktioner är centrerade 

runt underprissättning och många av dessa studier visar på stora skillnader för 

börsintroduktioner länder emellan. Den finansiella litteraturen har till stor del 

försummat vilken roll landspecifika egenskaper såsom landets rättsliga och 

institutionella system har. Studien “Underpricing of IPOs: Firm-, issue- and country-

specific characteristics” (Engelen & Van Essen, 2010) har dock analyserat relationen 

mellan nivån på underprissättning och rättsskydd i ett land. Baserat på tidigare teorier 

förväntade forskarna att länder med starkare rättsligt skydd i genomsnitt ska uppvisa en 

lägre underprissättning. Denna förväntning är i linje med den forskning Beatty och 

Ritter (1986) presenterat, vilken visar på ett positivt samband mellan graden av 

underprissättning och den osäkerhet som finns på förhand gällande företagets värde. 

Investerare tenderar att vara mer osäkra på att avkastningen på dess investering kommer 

att förverkligas i länder med svagare rättsskydd. (Engelen & Van Essen, 2010) 

 

Genom att använda sig av 2920 stora företags börsintroduktioner, fördelade på 21 

länder med olika institutionella och juridiska system, har författarna till studien fått sin 
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hypotes bekräftad. Resultaten visar på att landspecifika egenskaper förklarar cirka 10 % 

av variationen i graden av underprissättning. De visar också på att företag som 

börsnoteras i ett land med en mer utvecklad rättsligt ram, samt en högre kvalitet på 

rättssystemet och den rättsliga efterlevnaden har en avsevärt lägre nivå på 

underprissättningen. Den ekonomiska betydelsen för företag som verkar i en dålig 

rättslig miljö är också viktig. Vid underprissättning är pengar givetvis så att säga ''kvar 

på bordet", detta eftersom investerare skulle ha varit villiga att köpa samma 

värdepapper till ett högre pris. (Loughran & Ritter, 2002) När nivån på 

underprissättning är högre får företagen mindre pengar kvar för att sälja värdepapper till 

marknaden och därmed ökar kapitalkostnaderna i dessa företag. En av de ekonomiska 

konsekvenserna av att emittera aktier med en rabatt, genom underprissättning av 

börsintroduktionen, är att färre företag kommer att överväga en börsintroduktion när 

kostnaden för dessa ökar. Eftersom landspecifika egenskaper förklarar ytterligare 10 % 

av variationen i graden av underprissättning av en börsintroduktion, medför denna 

ekonomiska konsekvenser i verkligheten. Emittenter i länder med svagare rättssystem 

har i genomsnitt en högre underprissättning, och står därmed följaktligen inför en högre 

kapitalkostnad, vilket är en nackdel för inhemska företag jämfört med dess 

internationella konkurrenter. (Engelen & Van Essen, 2010) 
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5. Praktisk metod 
 

5.1 Kvantitativ bearbetning 

 

Som vi behandlat i tidigare kapitel rörande teoretisk metod kommer denna uppsats 

genomföras med en kvantitativ forskningsstrategi då denna stämmer väl överens med 

studiens syfte och problemformulering samt med vår positivistiska kunskapssyn. I 

undersökningen har data som redan samlats in av andra forskare och institut använts och 

vi har därmed genomfört något som Bryman & Bell (2005) benämner sekundäranalys.  

 

 

5.2 Urval 

 

En av de huvudsakliga punkterna i en kvantitativ undersökning är forskarens intresse för 

att undersökningens resultat ska kunna appliceras på andra grupper och situationer än de 

i just den specifika studien. Detta kallas generalisering och den uppmärksamhet som 

detta får i kvantitativa studier framgår av det fokus som läggs på hur forskaren kan få 

fram ett representativt urval. (Bryman & Bell, 2005, s 100) Vi vill självfallet att 

resultatet av vår studie ska vara så generaliserbart som möjligt och genom detta kunna 

bidra med ny kunskap inom området. För att detta ska vara möjligt behövs dock ett stort 

antal informationsenheter, det optimala hade varit en så kallad totalundersökning där 

alla informationsenheter som omfattas av det formulerade problemet hade ingått i 

studien. Totalundersökningar är dock väldigt tids- och kostnadskrävande vilket gör att 

dessa undersökningar sällan ses i verkligheten, utan vanligtvis genomförs någon form 

av urval ur totalpopulationen. De två huvudtyper av urval som finns till hands benämns 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval, där huvudskillnaden ligger i att 

sannolikhetsurvalen ger uttalanden om hur stora mätfelen på de erhållna 

undersökningsresultaten är medan icke-sannolikhetsurvalen saknar detta. (Johansson-

Lindfors, 1993, s 91-92) 

 

I vår studie har vi använt oss av ett systematiskt urval vilket är en variant av ett obundet 

slumpmässigt urval. I det systematiska urvalet väljer forskaren enheter direkt från 

urvalsramen och för att kunna göra detta måste forskaren först bestämma en population 

som ska undersökas. (Bryman & Bell, 2005, s 114-116) Tillgången till data har i denna 

studie till stor del styrt urvalet då vi för att kunna få så hög reliabilitet som möjligt i 

studien ville använda oss av data rörande börsintroduktioner som kom från en och 

samma källa, samtidigt som vi ville ha ett så stort urval av länder som möjligt för att få 

ett mer generaliserbart resultat.  

 

Vi fann en studie gjord av Hopp & Dreher (2007) där 31 olika länder ingick med 

statistik om genomförda börsintroduktioner under tidsperioden 1988-2005. Detta var det 

största antal länder vi kunde hitta från samma källa under ett så långt tidsintervall och 

därmed beslutades att alla dessa länder skulle ingå i studien. För att knyta ihop detta 

urval med vad Bryman & Bell (2005) benämner systematiskt urval är vår population 

alla världens länder. Utifrån populationen är vårt urval de 31 länder som Hopp & 

Dreher (2007) använt sig av i sin forskning där vi valt att undersöka alla dessa enheter. 
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Från detta urval hoppas vi sedan kunna dra slutsatser som kan generaliseras för hela 

populationen.  

 

 

5.3 Regressionsanalys  

 

För att analysera om det förekommer ett samband mellan graden av social tillit och 

antalet börsnoterade företag har en regressionsanalys genomförts, vilket enligt Lantz 

(2009) är den viktigaste statistiska metod som behandlar analys av sambandet variabler 

emellan. Hur resultatet för en viss variabel, den så kallade beroende variabeln, beror på 

värdena på en eller flera andra variabler, så kallade oberoende variabler, är det som 

studeras i en regressionsanalys. Enkel linjär regressionsanalys är den allra enklaste 

formen av regressionsanalys, i denna analys undersöks hur resultatet för en beroende 

variabel, vanligen kallad Y, styrs av värdet på en annan oberoende variabel, vilken 

vanligtvis benämns X. (Lantz, 2009, s 373).  

 

Dock är fallet relativt ofta att endast en oberoende variabel inte förklarar vidare mycket 

att variationen i den beroende variabeln. Därför används ofta fler oberoende variabler 

och på så sätt kan regressionssambandet bli bättre samt få en högre statistisk 

signifikansnivå och ett högre förklaringsvärde. Denna analys benämns multipel 

regression och är den modell som använts i denna studie. (Lantz, 2009, s 415) Ekvation 

för en generell regressionsmodell ser ut som följande: 

 

 

Y =  + 1X1 + 2X2 + … + kXk +  
 

 

I regressionsekvationen representerar  regressionslinjens skärningspunkt på Y-axeln 

och  lutningsparametern för regressionslinjen. Dock är fallet vid en regressionsanalys 

att alla observationer inte ligger på en rät linje. Avvikelserna antas därför bero på 

slumpen, där  symboliserar dessa slumpavvikelser. (Lantz, 2009, s 376) 

 

 

5.3.1 Korrelation 

 

För att undersöka hur pass bra en regressionsanalys beskriver sambandet mellan de 

oberoende och den beroende variabeln mäts ofta hur hög korrelationen variablerna 

emellan är, där en hög korrelation innebär att sambandet kan beskrivas väl med hjälp av 

en rät linje. För att mäta korrelationen används vanligtvis korrelationskoefficienten, 

vilken normalt benämns r och kan anta ett värde mellan – 1 och 1. 

Korrelationskoefficienten är därmed enkel att tolka; ligger r nära – 1 föreligger ett starkt 

och negativt linjärt samband, ligger r nära 1 föreligger ett starkt och positivt linjärt 

samband, samt om ett r nära 0 ses är det linjära sambandet svagt vilket innebär att 

dataobservationerna ligger väldigt utspritt vilket gör att det inte går att utskilja något 

direkt linjärt samband. (Lantz, 2009, s 383-385) 
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Nära till hands rörande korrelationskoefficienten återfinns determinationskoefficienten, 

vilken betecknas med r
2
 och därför logiskt är just kvadraten på 

korrelationskoefficienten. Determinationskoefficienten antar alltid ett värde mellan 0 

och 1 och visar hur stor del av variationen i den beroende variabeln som förklaras av att 

ett linjärt samband med de oberoende variablerna, vilket representeras av 

regressionslinjen. Ett högre värde på r
2
 innebär att regressionslinjen ger en bättre 

beskrivning av sambandet mellan de olika variablerna. Det finns ingen bestämd gräns 

för vad som är tillräckligt högt värde på r
2
 för att ett antagande om att ett linjärt 

samband föreligger utan varje enskild situation måste analyseras var för sig. (Lantz, 

2009, 386-387) 

 

Regressionsmodellen kan också analyseras med något som benämns justerad 

determinationskoefficient, där determinationskoefficient har justerats för att ta hänsyn 

till storleken på urvalet och antalet oberoende variabler. Detta mått är viktigt att 

analysera i situationer där antalet oberoende variabler är stort i förhållande till urvalets 

storlek då r
2 

i dessa kan bli orealistiskt högt. (Keller & Warrack, 2003, s 662-663) 

 

 

5.3.2 Problem vid multipel regressionsanalys  

 

I vissa studier kan problem uppstå vid en multipel linjär regressionsanalys. Nedan 

nämns tre av de vanligaste och dessa är de som kommer undersökas i denna studie.  

 

 Överanpassning; 

Om för få observationer används i förhållande till antalet variabler i en studie uppstår 

överanpassning och determinationskoefficienten visar ett värde som är för högt. För att 

eliminera detta problem används den justerade determinationskoefficienten som 

förklarats i föregående avsnitt istället för den ursprungliga determinationskoefficienten. 

(Lantz, 2009, s 416) I denna undersökning kommer båda dessa mått att kommenteras.  

 

 Extremvärden; 

Värden som avviker kraftigt från det “normala” benämns ofta extremvärden. På grund 

av att formeln för korrelationskoefficienten baseras på att alla enskilda observationer 

som avviker från regressionslinjen kvadreras, innebär detta att dessa extremvärden får 

stort genomslag och därmed påverkar resultatet. För att enkelt upptäcka dessa 

extremvärden används spridningsdiagram där dessa värden lätt återfinns, och därefter 

får en koll av dessa värden göras mot originaldatan för att se att ingen felaktig 

inmatning skett. (Lantz, 2009, s 391) I denna studie har samtliga variabler granskats i 

spridningsdiagram. 

 

 Multikolinjaritet; 

Multikolinjaritet uppstår när det finns en samvariation mellan de oberoende variablerna. 

Det är viktigt att vara uppmärksam på detta problem då en hög samvariation kan 

medföra att t-testerna visar på en dålig signifikansnivå trots att det finns ett starkt 

helhetssamband i modellen. Med detta sagt påverkas alltså inte F-testet av detta 

problem. Det finns inget kritiskt värde som indikerar på att samvariationen är för hög 

men Keller menar att en god indikator på att problem med multikolinjaritet finns är en 

modell som uppvisar ett högt F-värde men låga t-värden. (Keller & Warrack, 2003, s 
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675- 679) Även om teorin säger att för att en regressionsmodell ska anses vara korrekt 

får inte multikolinjaritet finnas är det ofta omöjligt att helt undvika detta problem i 

praktiken. (Lantz, 2009, s 416) För att undersöka om de oberoende variablerna i en 

analys uppvisar multikolinjaritet kan Pearsons korrelationskoefficient användas. Här 

ställs de olika variablerna mot varandra i en korstabell där variabler med en stor 

samvariation uppvisar ett högt korrelationsvärde i testet. Det finns inget konkret uttalat 

mått på vad som är godtagbart men en tumregel är att en korrelation över 0,8 indikerar 

multikolinjaritetsproblem. (Studenmund, 2006, s 257-258) Ett test på detta har 

genomförts och finns analyserat i avsnitt 7.2. 

 

 

5.3.3 Signifikanstester 

 

För att avgöra om ett samband är tillräckligt stark statistiskt sett används i huvudsak två 

olika signifikanstester, vilka benämns F- och t-tester. F-testet genomförs genom att 

variationen mellan studiens olika variabler som förklaras av regressionsmodellen sätts i 

jämförelse mot den variation som inte förklaras och t-testet testar om regressionslinjens 

individuella parametrar är signifikant skilda från 0. Vilka kritiska värden på F och t som 

ska användas för att analysera detta återfinns i färdigställda statistiska tabeller. 

Beroende på vilken statistisk säkerhet som vill mätas i modellen kan olika nivåer på 

signifikansen väljas. Det vill säga, om vald signifikansnivå är 0,05 är modellen 

signifikant på en 95 procentig säkerhetsnivå, alltså godtas en felmarginal på 5 %. Ett F- 

eller t-värde som är utanför gränsen för det kritiska värdet som läses av i de statistiska 

tabellerna visar att korrelationen är signifikant och att ett starkt samband föreligger i 

modellen.(Lantz, 2009, s 412-415) 

 

Båda testerna är nödvändiga då de används för att testa något olika samband. För att 

undersöka om hela modellen tillsammans är signifikant används F-testet. 

Utgångspunkten är en nollhypotes som säger att det inte är någon av de oberoende 

variablerna som kan förklara förändringen i den beroende variabeln och samtidigt ställs 

en mothypotes upp som säger att det existerar ett linjärt samband med åtminstone en av 

de oberoende variablerna. (Lantz, 2009, s 414) Som tidigare nämnt påverkas inte detta 

test av multikolinjaritet. T-testet bygger samma hypoteser som F-testen men skillnaden 

är att t-testet undersöker varje variabel för sig och testar denna mot den beroende 

variabeln, detta innebär därmed en nollhypotes som säger att de oberoende variablerna 

inte påverkar den beroende variabeln signifikant och en mothypotes som säger att de 

oberoende variablerna påverkar signifikant. (Keller & Warrack, 2003, s 635) Det är i t-

test som multikollinjaritet kan ställa till problem då t-värdet försämras när samvariation 

mellan oberoende variabler existerar. (Keller & Warrack, 2003, s 678) 

 

 

5.4 Variabler 

 

För att studera hypoteserna i denna studie rörande social tillit är det viktigt att 

kontrollera för andra faktorer som påverkar antalet börsintroduktioner i ett land under en 

given tidsperiod. Dessa variabler används därmed som kontrollvariabler i den multipla 

regressionsmodellen. Enligt Dahmström (2005) är en variabel en egenskap som kan 
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variera mellan olika element i en population där vanliga exempel på variabler är kön, 

ålder, inkomst etc. Variabler kan delas in i olika slag beroende på dess egenskaper och 

vad de har för användning i en studie. I och med att våra variabler är i numerisk form 

betyder detta att vi använder oss av kvantitativa variabler. I detta avsnitt ges en kort 

beskrivning av de valda variablerna och varför de är viktiga och relevanta för studien. 

Valet av kontrollvariabler baseras på de faktorer som behandlats i teorikapitlet och 

avsnittet om tidigare studier.  

 

 IPO – att ta med antalet börsintroduktioner är ett självklart val när det är den 

studerade variabeln i vår regressionsanalys. För att samla in data till detta har vi använt 

oss av en vetenskaplig artikel skriven av Hopp & Dreher (2007). I denna rapport 

återfinns en sammanställning av det totala antalet genomförda IPOs i 31 länder under 

tidsperioden 1988- 2005. Det optimala hade naturligtvis varit att samla in data själva 

med hjälp av en databas. Dock finns ingen databas som innehåller antalet IPOs i olika 

länder fördelat på årsbasis och denna studie har därför använts då det var den 

tillgängliga data vi hittat över flest antal år och länder. Vi ville använda oss av så många 

länder som möjligt och ett relativt långt tidsintervall för att få mer trovärdighet i vår 

studie. Hade vi bara använt oss av börsintroduktioner under exempelvis ett år hade 

specifika händelser och förhållanden i olika länder kunnat göra att resultatet blivit 

felaktigt.  

 

 Social tillit – detta är också en lika självklar variabel som antalet IPO då det 

är att undersöka detta begrepps befintliga eller obefintliga samband med antalet 

börsintroduktioner i ett land som är studiens syfte. Social tillit definieras som andelen, 

mätt i procent, av en befolkning som svarar ja till frågan; ”I allmänhet, anser du att de 

flesta människor går att lita på eller känner du att du inte kan vara nog försiktig?”. 

(Boslego, 2005) I vår studie har vi använt oss av ett index på social tillit vilket tagits 

fram genom att medelvärdet av alla tillgängliga och trovärdiga observationer i enkäter 

utförda i respektive land har använts. Enkätresultaten som använts kommer från ”the 

five waves of the World Values Survey”, samt ”the LatinoBarómetro”, ”the 

AfroBarometer”, ”the Asian and East Asia Barometers”, och ”the Danish Social 

Capital Project”. Alla dessa studier har genomförts med samma förtroendefråga som 

nämnts ovan. Social tillit är en relativt stabil variabel över tid, och genom att använda 

sig att flera datatidpunkter har ett genomsnitt tagits fram. (Berggren, Daunfeldt, & 

Hellström, 2011) 

 

 Antalet registrerade firmor – denna variabel är hämtad från Världsbankens 

databas där statistik gällande detta finns tillgänglig. Data är hämtad på årsbasis för de år 

som ingår i studiens tidsperiod för att sedan räknas om till ett medelvärde. Då de länder 

som ingår i studien varierar oerhört i storlek medför detta att om vi endast använt oss av 

antalet genomförda IPOs i de olika länderna hade måttet gett oss ett snedvridet och 

felaktigt resultat. Statistik över antalet registrerade firmor i studiens länder har därför 

använts för att ta hänsyn till ekonomiernas storlek. Studiens beroende variabel har 

erhållits genom att dividera varje lands genomföra börsintroduktioner med detta mått 

för att få ett mer rättvisande och resultat.  

 

 Aktieindex – tidigare studier visar på att antalet börsintroduktioner som 

genomförs under en given tidsperiod påverkas i stor grad av börsklimatet. Studier visar 

att det finns varma och kalla IPOmarknader vilka återspeglas i aktiemarknaden. 

(Helwege & Liang, 2001) Enligt Ritter & Welch (2002) är de rådande 
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marknadsförhållanden den viktigaste faktorn i ett företags beslut att genomföra en 

börsintroduktion vid en given tidpunkt och det är därför viktigt att hänsyn tas till detta i 

regressionsanalysen. För att mäta marknadsklimatet har den genomsnittliga årliga 

avkastningen för börsindexet MSCI för varje land för tidsperioden 1988-2005 använts. 

MSCI, vilket är en förkortning av Morgan Stanley Capital International, är ett 

världskänt aktieindex som först introducerades av Morgan Stanley 1986. Indexet är det 

mest använda riktmärket för gränsöverskridande aktiefonder och ligger till grund för 

mer än 350 börshandlade fonder världen över. (MSCI, 2011) Detta har vi tagit fram 

genom att först hämta dagliga stängningskurser för indexet i alla länder som ingår i vårt 

urval och denna data har hämtats från databasen Datastream. Därefter har i Excel den 

procentuella förändringen mellan tidsperiodens start- och slutpunkt behandlats för att 

kunna ser hur mycket marknadsförhållandena i de olika ekonomierna varierat under 

tiden.  

 

De återstående variabler som använts i denna studie är två index som mäter nivån på 

ekonomisk frihet och globalisering i olika länder. Tidigare forskning har visat på att den 

rättsliga ram som finns i ett land i stor grad påverkar en ekonomi. (Engelen & Van 

Essen, 2010) Antalet börsintroduktioner är också positivt relaterade till 

investerarrättigheter, rättsligt ursprung och den tradition rörande lag och ordning som 

råder i ett land. (La Porta et al., 1997) För att försöka fånga upp den effekt ett lands 

rättsliga ram har på antalet börsintroduktioner som genomförs i ett land har dessa 

variabler använts.  

 

 Ekonomisk frihet – definieras som i vilken grad en nations regering 

förhindrar eller utövar tvång på produktion, distribution eller konsumtion av varor och 

service och detta mått fungerar som en allt viktigare del av den makroekonomiska och 

institutionella miljön. (Doucouliagos, 2005) Under de senaste åren har begreppet skapat 

stort intresse för forskning och det sammantagna resultatet av de studier som 

genomförts ger starkt stöd för att ekonomisk frihet har positiva effekter på den 

ekonomiska tillväxten. (De Haan & Sturm, 2000) Då vi ser en börsintroduktion som ett 

steg av ett lands ekonomiska tillväxt så anser vi att det är viktigt att ta hänsyn till den 

ekonomiska friheten i vår analys. Boulton, Smart & Zutter (2011) anser att miljön för 

entreprenörskap varierar från ett land till ett annat på grund av ett antal olika faktorer, 

såsom exempelvis skattesatser, statliga regleringar och korruption. För att kontrollera 

för några av dessa skillnader har detta ekonomiska frihetsindex inkluderats i 

regressionsanalysen. Vi har använt oss av ett index på ekonomisk frihet som har 

framtagits av Heritage Foundation och The Wall Street Journal, vilka har arbetat med att 

tagit fram detta index i decennier. För att få fram indexet mäts tio delar av den 

ekonomiska friheten, vilka alla har en skala från 0 till 100, där 100 motsvarar maximal 

frihet. Dessa tio komponenter är; företagsfrihet, handelsfrihet, skattefrihet, 

regeringsutgifter, monetärfrihet, investeringsfrihet, finansiell frihet, äganderättsfrihet, 

frihet från korruption samt arbetsfrihet. De tio komponenterna adderas sedan ihop till ett 

genomsnitt och därmed fås en övergripande ekonomisk frihet för varje land. (Heritage 

Foundation, 2011) 

 

 Globaliseringsindex – detta index är hämtat från KOF Index of 

Globalization. Detta globaliseringsindex mäter tre olika dimensioner av globalisering; 

ekonomisk, social och politisk (KOF, 2011), vilka vi alla anser kan ha en påverkan i 

valet om att börsintroducera ett företag eller inte och har därför valt att ta med detta i 
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vår analys. Vi har även här, likt de andra variablerna, hämtat årliga index för alla länder 

i vår studie under vår valda tidsperiod och därefter räknat ut ett medelvärde.  

 

 

5.5 Genomförande 
 

Studiens data rörande antalet IPO, social tillit och politisk frihet var redan klara för att 

föras in i SPSS och analyseras men datan gällande MSCI, antal registrerade företag 

samt globalisering behövde däremot bearbetas innan en sammanställning och analys 

kunde genomföras. När det gäller börsindexet MSCI som hämtats från Datastream, 

räknades en procentuell avkastning ut under tidsperioden 1988 till 2005, vilken därefter 

dividerades på antalet år för att få en årlig genomsnittlig avkastning. Samma data 

användes även därefter för att ta fram ett mått på avkastningens standardavvikelse. 

Antalet registrerade företag och globalisering är data där ett mått fanns för varje år och 

samma strategi genomfördes på dessa två, denna strategi innebar en summering av varje 

års mått dividerat på antalet år vilket gav ett genomsnittligt index på de olika länderna 

som lättare kunde användas i analysen. För att analysera studiens olika variabler 

användes statistikprogrammet SPSS. Datan behövde inte kodas innan denna fördes in i 

SPSS. 

 

En procedur som genomfördes för att säkra studiens kvalitet var att studera varje 

variabel i ett såkallat spridningsdiagram. Detta har gjorts för att identifiera extrema 

värden eller outliers som därefter dubbelkollades för att se att datan stämde med 

originalet eller om eventuella fel inträffat vid datans inmatning. Efter detta genomfördes 

också ett test för multikolinjaritet. 

 

Huvudanalysen i denna studie består av en multipel linjär regression i SPSS, vilket 

innebär en undersökning av om det existerar samband mellan studiens beroende och 

oberoende variabler. SPSS visar både F- och t-test, vilket gör det enkelt att analysera 

sambanden och undersöka om variablerna uppvisar statistisk signifikans.  
 

 

5.6 Bortfall 

 

Vid genomförandet av en undersökning måste forskaren alltid ta hänsyn till studiens 

bortfall, Bryman & Bell (2005) beskriver bortfall som data vilken har med en enhet, 

såsom en organisation, individ eller ett dokument att göra, men som inte finns 

tillgängligt. Detta kan exempelvis uppstå vid en enkätundersökning när en respondent 

inte skickar tillbaka enkäten, inte besvarar alla frågor eller helt enkelt inte är möjlig att 

nå. (Bryman & Bell, 2005, s 111) Eftersom vi inte genomfört någon enkätstudie så har 

vi inte haft något problem med bortfall som dessa men trots detta innehåller även vår 

studie, som de flesta undersökningar, också ett visst bortfall.  

 

Ett av dessa bortfall som finns i vår studie är att det aktieindex som vi använt oss av, 

kallat MSCI, inte fanns i tre av våra urvalsländer från så tidigt som 1988. Då det var 

viktigt för oss att ha ett så stort antal länder som möjligt har vi ändå valt att ha med 

dessa tre länder och för dem använt oss av MSCI indexet från det årtal det uppkom i 

dessa länder. Detta var för samtliga tre länder år 1992 och vi anser därför att bortfallet 
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inte ska ha alltför stor påverkan av vår studie då det endast är fyra år som saknas. 

Eftersom vi också använt oss av genomsnittligt avkastning under hela tidsperioden i 

fråga bör det ändock ge ett rimligt genomsnitt av marknadsförhållandena även i de 

länder som lider av detta bortfall.  

 

En av de andra oberoende variabler som vi använt i vår analys har också den ett bortfall, 

detta är det så kallade ekonomiska frihetsindexet. Problemet som uppstod här var att 

detta index endast har funnits från 1995 och vi hade därmed ingen chans att få tag på 

data för de tidigare åren. Vi ville ändå ha med detta i och med att indexet har använts i 

flera tidigare studier om börsintroduktioner och det har visat sig ha en tydlig koppling 

till ett lands ekonomiska tillväxt (De Haan & Sturm, 2000). Vi anser dock också att 

detta bortfall inte ska ha någon negativ påverkan på studiens resultat då vi även här 

använt oss av ett genomsnitt över alla tillgängliga år. 

 

 

5.7 Access 

 

De problem som kan uppstå kring access i en studie handlar om tillgången till data 

och/eller information. (Johansson-Lindfors, 1993, s 135) Accessen till data har i denna 

studie mestadels varit väldigt god men ändock i vissa fall har data varit relativt svår att 

få tillgång till. Den data som vi var ute efter gällande börsintroduktioner i olika länder 

under en längre tidsperiod har varit den som varit svårast att samla in och vi har 

olyckligtvis inte lyckats hitta någon databas som har kunnat erhållit oss detta. Som vi 

nämnt tidigare finns inte vidare mycket forskning inom IPOområdet som jämför olika 

länder och accessen till denna data kanske kan vara en orsak till detta. Efter gediget 

sökande kunde vi dock hitta den studie som Hopp & Dreher (2007) genomfört och 

bestämma oss för att använda data från denna.  

 

De övriga variablerna vi använt oss av i denna studie har vi däremot haft mycket god 

access till. Vi har i huvudsak använt oss av två stora databaser, Datastream och 

Världsbanken, där vi enkelt kunnat hitta den data vi varit ute efter.  

 

 

5.8 Källkritik  

 

Vi har ingen direkt kritik mot de källor vi använt för insamlingen av data till studien då 

vi anser alla dessa vara pålitliga källor. Vi har genomgående använt oss av stora 

internationella välkända företag och institutioner vilket gör att vi anser dem vara 

pålitliga. Alla index vi använt i vår analys är också tidigare kända och har använts i 

tidigare studier vilket gör att vi menar att det inte bör riktas någon kritik mot dessa. Den 

enda källkritik vi känner skulle kunna uppstå är att vi använt oss av en redan insamlad 

datamängd gällande IPOs som gjorts av andra forskare. Dock avleder vi snabbt denna 

kritik på grund av att denna källa är en publicerad vetenskaplig artikel vilket gör att vi 

anser den vara pålitlig. Samt att Hopp & Dreher (2007) har hämtat denna data från 

IPOX Schuster LLC, vilket är en oberoende, forskningsdriven finansiell firma som 

specialiserar sig på utformningen av finansiella produkter i relation till globala IPOs och 

vi menar därför att även detta är en pålitlig källa. 
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6. Data 
  

 

I Tabell 2 följer en översikt över de data den genomförda undersökningen är baserad på. 

Urvalet består av 31 olika länder och sträcker sig över en tidsperiod på 17 år, från 1988-

2005.  

  
 

Tabell 2: Beskrivande statistik. 

  N Minimum Maximum Medelvärde 
Std. 

Avvikelse 

IPO 31 6 6554 462,32 1166,702 

Registrerade företag 31 69512,29 5056000 777277,5141 1,04E+06 

IPO/registrerade företag 31 0 0,37 0,0598 0,068 

Social tillit 31 7,57 64,27 38,793 14,429 

MSCI 31 -0,055 0,394 0,148 0,106 

Ekonomisk frihet 31 49,71 89,3 68,842 8,905 

Globalisering 31 39,18 89,49 72,857 14,125 

 

  

I Tabell 2 kan utläsas att antalet genomförda IPO i urvalets olika länder sträcker sig från 

6 till 6554, där medelvärdet ligger på 462. Detta visar på att antalet IPO skiljer sig stort 

länderna emellan. Eftersom vissa av länderna är mycket större till yta och befolkning är 

det svårt att direkt jämföra exempelvis USA med dess 6554 IPOs med Irlands 6 IPOs, 

då ländernas storlek varierar enormt. För att ge läsaren en mer rättvisande bild har vi 

valt att använda oss av antal IPOs som andel av totala antalet registrerade företag i varje 

land. När det gäller den oberoende variabeln social tillit ser vi också ett stort spann, som 

här sträcker sig från 7,57 till 64,27 %, vilket visar på att det är finns en stor skillnad på 

hur mycket människor litar på varandra i de olika länderna. MSCI-indexet är ett mått på 

börsens avkastning och även här ser vi samma trend, det är stor skillnad länderna 

emellan i genomsnittlig årlig avkastning, vilket troligtvis har en påverkan på antalet 

genomförda IPOs. Globalisering samt ekonomisk och politisk frihet är alla oberoende 

variabler som skulle tänkas ha en positiv effekt på antalet IPO och naturligt nog varierar 

även dessa relativt mycket mellan urvalets länder.  

 

I Tabell 3 redovisas data mer utförligt för respektive land. När det gäller antalet IPO i de 

olika länderna kan vi se att USA ligger överlägset högst i topp med 6554 IPOs, efter 

USA kommer Japan med dess 1178 IPOs, men även Kina, Canada och Storbritannien är 

länder med ett stort antal IPOs. På den nedre sidan av skalan hittar vi Irland med endast 

6 IPOs, samt Portugal och Nya Zeeland med 14 respektive 30 IPOs.  
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Tabell 3: Översikt över huvudvariabler. 

Land IPO 
Registrerade 

företag 

IPO per registrerade 

företag 

Social 

tillit 

Australien 185 613245,4 0,030 47,07 

Belgien 46 321175,29 0,014 31,36 

Canada 684 2137500 0,032 48,96 

Danmark 33 147297,5 0,022 60,73 

Filippinerna 44 73333 0,060 7,57 

Finland 44 113511,5 0,039 57,97 

Frankrike 462 1141393,86 0,040 22,28 

Grekland 341 92612,8 0,368 21,65 

Hong Kong 343 425351,25 0,081 32,24 

Indien 168 656007,83 0,026 33,87 

Indonesien 125 236998,5 0,053 44,55 

Irland 6 157069,5 0,004 39,06 

Italien 183 539418,63 0,034 29,65 

Japan 1178 2556078,25 0,046 39,71 

Kina 856 1426667 0,060 38,79 

Korea 167 278333 0,060 38,79 

Malaysia 182 303333 0,060 9,56 

Nederländerna 88 978000 0,009 53,57 

Norge 81 124473,17 0,065 63,87 

Nya Zeeland 30 352825,43 0,009 51,23 

Portugal 14 355410 0,004 20,01 

Schweiz 57 143014 0,040 44,33 

Singapore 178 102041,14 0,174 22,45 

Spanien 75 1937349,63 0,004 32,81 

Storbritannien 838 1951812,5 0,043 36,45 

Sverige 183 295498,13 0,062 64,27 

Taiwan 444 740000 0,060 38,79 

Thailand 196 254461 0,077 54,17 

Tyskland 513 515878,67 0,099 37,72 

USA 6554 5056000 0,130 41,51 

Österrike 34 69512,29 0,049 37,58 
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Figur 1: IPO per registrerade företag. 

  

 

Figur 1 visar antal IPO per registrerade företag. Då börsintroduktioner som andel av 

totala antalet registrerade företag per land ger en liten siffra med många decimaler har vi 

valt att multiplicera variabeln med hundra med syftet att få siffror som är enklare att 

förstå och som ger läsaren en bild i procent. Detta påverkar dock inte förhållandet 

mellan de olika länderna. Ett land som sticker ut bland de övriga här är Grekland som 

har ett stort antal IPO i förhållande till antal registrerade företag, hela 0,37 %. Näst 

följande efter Grekland återfinns Singapore där 0,17 % av de registrerade företagen är 

publika och i USA har 0,13 % av företagen genomfört en IPO under den studerade 

perioden. Hong Kong, Tyskland och Thailand är också de länder som hjälper till att öka 

medelvärdet på denna beroende variabel. Bland länderna som däremot drar ner 

medelvärdet återfinns Irland, Spanien och Portugal vilka alla ligger på 0,004 %. 
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Figur 2: Social tillit. 

  

 

Som tidigare nämnts ovan är social tillit en variabel som varierar mycket mellan 

urvalets olika länder. I Figur 2 kan vi utläsa att den sociala tilliten är högst i Sverige 

med en tillit på 64,27 % tätt följt av Norge på 63,87 %, Danmark på 60,73 % samt 

Finland med en social tillit på 57,97 %. Detta visar oss att människor i de nordiska 

länderna i genomsnitt litar mer på varandra än i resten av urvalets länder. Andra länder 

med hög social tillit är Thailand, Nederländerna och Nya Zeeland. Det är två länder som 

skiljer sig från den övriga gruppen, dessa är Filippinerna och Malaysia, vilka båda har 

en låg nivå på tilliten till sina medmänniskor, Filippinerna med endast 7,57 % och 

Malaysia med 9,56 %.  
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Figur 3: Social tillit i genomsnitt per kontinent. 

   

I Figur 3 ses en sammanställning av social tillit i genomsnitt per de fyra 

världskontinenter som finns med i studien. I topp ligger Oceanien med en 

genomsnittsnivå på 49,15 %, som nummer två återfinns Nord-Amerika med 42,24 %, 

och även om de nordiska länderna höjer nivån på social tillit sänker andra länder i 

Europa genomsnittet och därmed hamnar Europa på tredjeplats med ett genomsnitt på 

40,83 %. Urvalets kontinent med lägst grad av social tillit är Asien med 32,77 %. 

Människor i Asien litar därmed mindre på varandra än vad de gör i Nord Amerika, 

Oceanien och Europa. 

 

I Figur 4 ställs social tillit i relation till IPO per registrerade företag. Detta är ett 

obetingat samband där ingen hänsyn tas till andra förklarande faktorer som kan påverka 

ett företags beslut om att genomföra en börsintroduktion. Den skattade trendlinjen kan 

därför inte antas visa något korrekt samband men ändå ge en viss indikation på att ett 

möjligt samband föreligger. Figuren indikerar ett potentiellt negativt samband mellan 

graden av social tillit och antalet börsintroduktioner per registrerade företag under den 

aktuella tidsperioden.  

                               

 
Figur 4: Social tillit i relation till IPO per registrerade företag. 
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7. Empiri 
 

 

Detta kapitel är upplagt på så sätt att först kommer en tabell över studiens alla olika 

variabler visas, detta för att skapa en översiktlig bild där läsaren enkelt kan se vilken 

variabel som är den beroende och vilka som är oberoende. Efter detta undersöks de 

oberoende variablernas korrelation med hjälp av ett test kallat Pearson Correlation. 

Därefter kommer tre olika regressionsmodeller analyseras i tre olika steg. I det första 

steget undersöks korrelationen med hjälp av determinationskoefficienten, r
2
, detta för att 

se hur mycket att variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av att det finns 

ett linjärt samband med de oberoende variablerna (Lantz, 2009, s 386). Efter detta 

genomförs så kallade F-test för att testa signifikansnivån hos de olika modellerna. 

Slutligen undersöks de oberoende variablerna var för sig där vi analyserar vilket typ av 

samband som föreligger med hjälp av tecknen för de enskilda parametrarna samt 

använder det så kallade t-testet för att se de olika variablernas signifikansnivå. T-testet 

används på en signifikansnivå på 10 %, vilket innebär att ett t-värde över 1,64 och under 

- 1,64 visar på statistisk signifikans. Vi använder oss av en metod där alla oberoende 

variabler först studeras tillsammans för att sedan eliminera de variabler som inte 

uppvisar signifikans.  

 

 

7.1 Variabler  

 

Tabell 4 visar på vilken studiens beroende variabel är samt vilka fyra oberoende 

variabler studien innefattar.  

 
 

Tabell 4: Undersökningsvariabler. 

Variabel Oberoende/Beroende 

Antalet IPO per registrerade företag  Beroende variabel 

MSCI avkastning per år i genomsnitt  Oberoende variabel 

Social tillit  Oberoende variabel 

Ändring globalisering per år i genomsnitt  Oberoende variabel 

Ekonomisk frihet  Oberoende variabel 

 

7.2 Multikolinjaritet 

 

I Tabell 5 undersöks om det finns någon korrelation mellan studiens oberoende 

variabler. Genom att studera korrelationen kan vi utläsa om eventuella multikolinjaritets 

problem existerar eller inte. Som nämnt i tidigare kapitel indikerar ett högt värde på 

korrelationen att det finns en stark korrelation mellan de oberoende variablerna, vilket 

inte är önskvärt. Med riktmärket att en korrelation under 0,8 är godtagbart i åtanke kan 

vi konstatera att det inte existerar någon kritisk grad av korrelation mellan studiens 

oberoende variabler. Alla variabler samvarierar i viss grad med varandra men ingen 

samvarierar i så hög grad att det skulle innebära problem för studiens analys. Finns det 

någon variabel som bör kommenteras är det ekonomisk frihet som samvarierar relativt 

högt med globalisering samt relativt lite med social tillit och genomsnittlig MSCI 
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avkastning per år. Dock finns som sagt ingen kritisk grad av korrelation som gör att 

variablerna inte kan användas.  

 
Tabell 5: Korrelation. 

    
Social 

tillit 
Globalisering 

Ekonomisk 

frihet 
MSCI 

Social tillit 
Korrelation 1 -0,336 0,173 ,399

*
 

Signifikans   0,065 0,353 0,026 

Globalisering 
Korrelation 

-

0,336 
1 -,545

**
 

-

,470
**

 

Signifikans 0,065   0,002 0,008 

Ekonomisk 

frihet 

Korrelation 0,173 -,545
**

 1 0,218 

Signifikans 0,353 0,002   0,238 

MSCI 
Korrelation ,399

*
 -,470

**
 0,218 1 

Signifikans 0,026 0,008 0,238   

*. Korrelation är signifikant på 5 % nivå. (dubbelsidig) 

**. Korrelation är signifikant på 1 % nivå. (dubbelsidig) 

 

 

7.3 Linjär multipel regressionsanalys 

  

I detta avsnitt behandlas tre olika multipla regressionsanalyser, först studeras en modell 

där alla oberoende variabler ingår, sedan modeller där insignifikanta variabler 

bortplockats.  

 

 

7.3.1 Regression 1: Modell med studiens alla oberoende variabler 

Baserat på valet av förklarande variabler utifrån tidigare studier och teoretiskt 

resonemang specificeras och testas följande empiriska modell: 

 

iiii

i

FrihetMSCI
IPO

 







4i321 ingGlobaliser tillitSocial

företag Reg.
 

 

I modellen förklaras variationer i antalet börsintroduktioner per registrerat företag 

mellan länder (indexerat med i) av skillnader i börsklimatet, där MSCI är den 

procentuella förändringen i avkastning mellan tidsperiodens start- och slutpunkt, 

skillnader i social tillit, mätt i procent av en befolkning som svarat ja till första delen av 

frågan; ”I allmänhet, anser du att det flesta människor går att lita på eller känner du att 

du inte kan vara nog försiktig?”, skillnader i globaliseringsnivå (Globalisering), mätt 

som ett genomsnitt av årliga index för hur globaliserat ett land är, samt skillnader i 

ekonomisk frihet (Frihet), mätt som ett genomsnitt av årliga index för hur hög 

ekonomisk frihet som råder i landet. Utöver dessa inkluderar modellen en slumpterm,  

i.  
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Modellen skattas med OLS och ger ett värdet på R
2
 som är 0,272. Detta betyder att 27,2 

% av variationen i antalet genomförda IPO i de olika länderna kan förklaras av 

modellens oberoende variabler. Om den påverkan som endast beror på antal variabler 

tas bort får vi en mer rättvisande skattning, den justerade R
2
 visar att endast 16 % kan 

förklaras av de oberoende variablerna som ingår i modellen.  

 

Signifikansnivån i modell 1 ligger på 0,073, vilket visar att det finns ett relativt starkt 

statistisk samband mellan antalet IPO och modellens oberoende variabler, detta givet att 

en felmarginal på 6,23 % godtas. Denna signifikansnivå säkras också genom två olika 

test, dessa är F- och t-testet. Givet modellens frihetsgrader bör F-värdet ligga antingen 

under - 2,17 eller överstiga 2,17. F-värdet i denna modell är 2,433, vilket överstiger 2,17 

och därmed stärker vårt påstående om att det existerar ett statistiskt samband mellan den 

beroende och oberoende variablerna. Detta F-test är gjort på signifikansnivån 0,1 och 

säger att en eller flera av de oberoende variablerna har ett signifikant samband med 

antalet börsintroduktioner under perioden. 

 
  

Tabell 6: Regression 1. 

  B 
Std. 

Error 
t Sig. 

Konstant 
-

0,101 
0,134 

-

0,756 
0,456 

MSCI 0,306 0,127 2,415 0,023 

Social tillit 
-

0,002 
0,001 

-

1,803 
0,083 

Globalisering 0,068 0,034 1,982 0,058 

Ekonomisk 

frihet 
0,002 0,002 1,063 0,298 

Beroende variabel: IPO per registrerade företag 

 

Av F-testet kan ses att en eller flera av de oberoende variablerna har ett signifikant 

samband med antalet IPO i studiens olika länder. I Tabell 6 ovan redovisas vilka dessa 

är. T-testet säger att med en signifikansnivå på 10 % måste t-värdet antingen vara 

mindre än - 1,64 eller högre en 1,64. Måttet på marknadsförhållandena, den oberoende 

variabeln MSCI, har ett t-värde på 2,415 och har en signifikansnivå på 0,023 vilket 

styrker tidigare teorier om att avkastning och börsklimat har ett starkt positivt samband 

med antalet IPO i olika länder. Studiens centrala oberoende variabel social tillit 

redovisar ett t- värde på - 1,803, vilket även det i sin tur säkerställer att det är finns ett 

signifikant negativt samband mellan social tillit och antalet genomförda IPO. Studiens 

sista oberoende variabel som har ett signifikant värde är globaliseringsindexet, med ett 

t- värde på 1,982. Detta visar på att det finns ett positivt samband mellan globalisering 

och antalet börsintroduktioner. Ekonomisk frihet gav inget signifikant samband då t- 

testet gav värdet 1,063. För att fortsätta analysen beslutade vi oss för att vidare göra en 

multipel regressions analys där endast de oberoende variabler som uppvisade 

signifikans på en 0.1 nivå fick ingå. 
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7.3.2 Regression 2: Modell med alla signifikanta oberoende variabler 

Regression 2 specificeras och testas enligt följande empiriska modell:  

 

iii

i

MSCI
IPO

 







i321 ingGlobaliser tillitSocial

företag Reg.
, 

 

där variablerna är som tidigare specificerats.  

 

Utifrån skattning av denna modell kan ses att de signifikanta variablernas justerade R
2
 

sjunker endast något jämfört med den tidigare modellen, från 0.16 i föregående 

regression till 0.156 i denna. Det kan dock registreras en något större skillnad på R
2
, 

vilken sjunker från 0.272 till 0.241. Detta styrker antagandet om att R kvadrat påverkas 

av hur stort antal variabler som ingår i en modell, då denna modell saknar den 

oberoende variabeln ekonomisk frihet. Detta ger en tydlig indikation på att det är 

justerad R
2 

som är analysens rätta mått att studera. De oberoende variablerna förklarar 

0.156 av förändringen i den beroende variabeln vilket är ett svagt resultat. Dock, då 

denna studie har syftet att undersöka ett eventuellt samband mellan antalet IPO och 

socialt tillit och inte förklara alla variabler som förändrar antalet IPOs är inte justerad R
2
 

det viktigaste i denna analys.  

 

Då en oberoende variabel plockats bort, har denna modell en annan fördelning av 

frihetsgrader, detta innebär att här måste värdet på F antingen vara under - 2,30 eller 

över 2,30 för att indikera ett signifikant samband på en 0.1 nivå. Modell 2 har ett F- 

värde på 2,854, vilket säger att hela modellen är signifikant med en felmarginal på 

0.056. Genom att eliminera variabeln ekonomisk frihet ökas trovärdigheten till 

modellen, detta genom att gå från en signifikansnivå på 0.073 till 0.056.  

 
 

Tabell 7: Regression 2. 

  B 
Std. 

Error 
t Sig. 

Konstant 0,029 0,053 0,548 0,588 

MSCI 0,299 0,127 2,36 0,026 

Social tillit 
-

0,002 
0,001 

-

1,797 
0,084 

Globalisering 0,05 0,03 1,67 0,106 

Beroende variabel: IPO per registrerade företag 

 

T-testet ändras inte när vi förändrar antal frihetsgrader och siffran -1,64/1,64 är 

fortfarande gränsen för att kunna göra ett påstående om att det existerar ett statistiskt 

signifikant samband mellan de oberoende och den beroende variabeln. Tabell 7 

redovisar varje variabel var för sig och när t-värdet studeras kan konstateras att alla 

variabler visar på statistisk signifikans. Börsklimatet har fortfarande en stark positiv 

påverkan, social tillit har en negativ påverkan, och globalisering har med ett t- värde på 

1,67 en svag positiv påverkan på antalet börsintroduktioner. Kontrollerar vi kolumnenen 

bredvid, vilken visar på de olika variablernas signifikansnivå, kan vi utläsa att 

börsklimat visar en hög signifikans på 0,026 och att även social tillit har en hög 
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signifikansnivå på 0,084. Dock ligger globalisering snäppet över 0,10, med en nivå på 

0.106, vilket kan tyckas som godtyckligt men eftersom detta värde ligger precis på 

gränsen till signifikans har beslutats att ta analysen ytterligare ett steg. Nästa avsnitt 

fortsätter därför med ytterligare en regression, vilken endast innehåller studiens två mest 

signifikanta oberoende variabler.   

 

7.3.3 Regression 3: Modell med två oberoende variabler 

Regression 3 specificeras och testas enligt följande empiriska modell:  

 

 

iii

i

MSCI
IPO

 







 tillitSocial

företag Reg.
21 , 

 

med variabler specificerade som tidigare. Utifrån skattning av denna modell ligger 

justerad R
2
 endast på 10,2 % vilket innebär en relativt stor minskning av 

förklaringsvärdet då globaliseringsindexet elimineras. Trots detta väljer vi att framställa 

en regression som endast innehåller dessa två oberoende variabler. Hela modellen är 

fortfarande signifikant, F-värdet måste numera vara lägre än - 2,5, alternativt högre än 

2,5, detta är fallet då F-värdet är 2,71 och hela modellen är signifikant på en nivå av 

0.084. Detta är en något sämre signifikansnivå än den som redovisades i regression 

nummer 2. 

 
 

Tabell 8: Regression 3. 

  B 
Std. 

Error 
t Sig. 

Konstant 0,099 0,034 2,924 0,007 

MSCI 0,217 0,121 1,8 0,083 

Social 

tillit 

-

0,002 
0,001 

-

2,074 
0,047 

Beroende variabel: IPO per registrerade företag 

 

I Tabell 8 kan utläsas att börsklimatet även i denna regression har en signifikant positiv 

påverkan på den beroende variabeln, antalet IPO. Detta då t- värde är 1,80 och därmed 

alltså över gränsen på 1,64. Dock är det som är av högst intresse t- värdet på social tillit 

som numera är -2,074, vilket innebär att med ett t-värde lägre än - 1,96 existerar det ett 

negativt signifikant samband som ligger innanför ett 0.95 konfidensintervall. Detta 

stärker hypotesen om att det föreligger ett samband mellan hur mycket människor litar 

på varandra och hur lätt, eventuellt svårt, det är att låna pengar i banken eller hos andra 

kreditinstitut.    
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7.4 Känslighetsanalys 

 

Då samplet i studien består av ett begränsat antal observationer är det av intresse att 

studera om några enskilda av dessa, det vill säga extrema observationer, påverkar 

resultatet. Vid en känslighetsanalys sticker Grekland ut som en extrem observation. Av 

känslighetsanalysen kunde konstateras att Grekland i relativt hög grad driver studiens 

resultat. Trots detta valde vi att ha kvar detta land i studien då vi inte använt oss av ett 

slumpmässigt urval och det finns därmed inget som talar för att om ett större antal 

länder inkluderats i studien hade alla dessa värden legat runt Greklands. 

 

7.5 Sammanfattning av empiri 

 

Generellt visade modellerna en relativt svag korrelation. Med antalet IPO per 

registrerade företag som den beroende variabeln redovisas en justerad R
2
 på respektive 

0,16, 0,156 och 0,10 i de tre olika multipla regressionsanalyserna, vilket säger att 

maximum 16 % av variationen i antalet IPO per registrerade företag kan förklaras av 

studiens valda oberoende variabler. Detta i sin tur implicerar att variationen i en allt 

högre grad påverkas av andra variabler. Med problemställningen i åtanke är detta dock 

inget problem då syftet med denna studie inte var att täcka all variation i antalet IPO per 

registrerad företag i de olika länderna utan att undersöka det eventuella sambandet 

mellan detta och social tillit.  

 

Då korrelationen signifikans testades med signifikansnivån 0.1 klarade alla 3 modeller 

sig i sin helhet med resultat på respektive 0,073, 0,056 och 0,084. Men även om alla 

modeller redovisade signifikanta resultat existerar det en oberoende variabel i första 

regression som inte är i närheten av en godtagbar signifikansnivå. Denna variabel var 

ekonomisk frihet. Även om att ekonomisk frihet inte testades signifikant visas att 

variabeln har en positiv effekt på antalet börsintroduktioner. Då korrelation däremot 

testades med en signifikansnivå på 0.05 klarade sig börsklimatet i regression 1 och 2 

och social tillit i regression 3. Genomgående i analysen var dessa två variabler de som 

visade tydligast statistisk signifikanta samband.  
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8. Analys  

 

8.1 Multikolinjaritet och sambandsstyrka  

 

När vi undersökte studiens multikolinjaritet med hjälp av Pearsons Korrelationstest 

kunde inga större problem med detta ses. Den högsta korrelationen låg på - 0.545, 

vilken var mellan variablerna ekonomisk frihet och globalisering, vilket är lägre än 

tumregeln på 0.8. (Studenmund, 2006. s 257-258) Anledningen till denna samvariation 

kan vara det faktum att eftersom globaliseringsindexet är ett relativt brett mått.  Indexet 

mäter tre olika dimensioner av globalisering, ekonomisk, social och politisk, vilket gör 

att måttet kan innehålla några underliggande variabler som kan vara desamma som de 

som ligger till grund för ekonomisk frihet. Då korrelationen inte är oroväckande stor 

anser vi att vi gjorde rätt val då vi valde att använda båda måtten i studien. 

Multikolinjaritet har inte varit något större problem för denna studie och vi ser därför 

ingen anledning till att analysera detta på något djupare plan. Samvariation existerar 

men då det i samtliga modeller redovisats höga F-värden men även höga t-värden, finns 

ingen indikation på problem med multikolinjaritet. Dessa höga F- och t-värden stödjer 

och samtidigt förklarar vilka av de oberoende variablerna som ligger till grund för det 

samband F-testet redovisat.  

 

Enligt justerad R
2
 kan endast 16 % av de oberoende variabler som använts i studien 

förklara variationen i antalet börsintroduktioner, vilket kan anses vara en relativ låg 

nivå. Men även denna justerade determinationskoefficienten visade ett lågt värde hos 

studiens tre regressionsmodeller, kunde vi samtidigt utläsa att samtliga modeller var 

signifikanta genom dess höga F-värde. Detta säger oss att variationen i antalet 

börsintroduktioner kan förklaras av minst en av de oberoende variablerna, vilket innebär 

att, antalet IPO per registrerade företag kan förklaras av minst en av dessa fyra 

variabler; börsklimat, social tillit, globalisering och/eller ekonomisk frihet. 

 

Även om studiens huvudsyfte inte var att kartlägga alla variabler som kan förklara 

antalet börsintroduktioner i olika länder försökte vi att ta fram några oberoende 

variabler som möjligtvis kunde hjälpa till att förklara variationen länderna emellan. 

Detta gjordes för att eliminera för andra effekter som annars kunnat påverka studiens 

resultat i en missvisande riktning. Genom att använda oss av dessa ytterligare variabler 

kunde vi på ett tydligare sätt se om det fanns något samband mellan nivån på social tillit 

och antalet IPO i studiens olika länder. Den variation som inte kan förklaras av studiens 

oberoende variabler kan bero på en rad andra faktorer. Till att börja med kan det 

möjligtvis vara så att studien tyvärr inte speglar verkligheten till hundra procent, detta 

på grund av att vi för exempelvis hade brist på data och endast hade möjlighet att 

studera 31 länder. Även andra variabler än de som använts i denna studie kan också 

påverka IPO nivån i olika länder. Dessa kan exempelvis tänkas vara skillnader i hur 

etablerad den privata och publika marknaden är. Det kan finnas olika skatteregler som 

gynnar eller missgynnar privata eller publika företag olika beroende på vilket land 

företagen är verksamma i och det kan också eventuellt bero på hur gammal eller ny 

traditionen om att gå publikt är. Diskussionen om vad som skulle kunna påverka 

beslutet om att genomföra en börsintroduktion skulle kunna pågå länge och listan på 

tänkbara variabler som skulle kunna förklara variationen i antalet börsintroduktioner 

skulle kunna bli oerhört lång. Då problemställningen för studien inte handlar om att 
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försöka hitta alla dessa eventuella förklarande variabler valde vi att stanna med sökandet 

efter dessa här och istället ta fokus på de fyra oberoende variabler som vår studie 

undersökt 

8.2 Ekonomisk frihet 

 

Den oberoende variabeln ekonomisk frihet har under de senaste åren skapat stort 

intresse för forskning och det sammantagna resultatet av de studier som genomförts har 

gett starkt stöd för att ekonomisk frihet har positiva effekter på den ekonomiska 

tillväxten. (De Haan & Sturm, 2000). Vi valde att ta med detta index i vår analys då vi i 

likhet med Boulton et al. (2011) anser att miljön för entreprenörskap och beslutet om att 

genomföra en IPO varierar från ett land till ett annat på grund av ett antal olika faktorer, 

såsom exempelvis skattesatser, statliga regleringar och korruption, vilka alla är faktorer 

som återfinns i detta ekonomiska frihetsindex.   

 

Analysen av ekonomisk frihet gav dock inget signifikant samband med vår beroende 

variabel, antalet IPO per registrerade företag. Vi kan ändå utläsa att det kan förekomma 

ett positivt samband mellan antalet IPO och ekonomisk frihet, även om detta samband 

inte är signifikant. Den publika marknaden har, som tidigare nämnt, enligt Arnold 

(2008) ett antal olika egenskaper och vi anser att den ekonomiska friheten rimligtvis bör 

vara med att påverka hur väl denna marknad fungerar. Uppvisar ett land en högre 

ekonomisk frihet, finns en större frihet till att köpa och sälja aktier på aktiemarknaden, 

vilket i sin tur leder till en effektiv prissättning och hög likviditet som slutligen bör 

locka företag att ta steget till att genomföra en börsintroduktion. Därför, även om detta 

samband inte uppvisar signifikans, ser vi resultatet som ett tecken på att ett positivt 

samband ändock kan föreligga mellan ekonomisk frihet och antalet börsintroduktioner 

som genomförs.  

 

Merparten av de empiriska studier som genomförts gällande börsintroduktioner mellan 

länder är som tidigare konkluderat centrerade runt skillnader i underprissättning. I 

studien ”Underpricing of IPOs: Firm-, Issue- and country-specific characteristics” 

(Engelen & Van Essen, 2010) analyserades relationen mellan nivån på underprissättning 

och rättsskydd i olika länder. Författarna kom här fram till att färre företag genomför 

börsintroduktioner i länder med dåligt rättsligt skydd, då det så att säga kostar mer än 

det smakar. (Engelen & Van Essen, 2010) En ökad ekonomisk frihet innebär höga 

frihetsnivåer av komponenter såsom företagsfrihet, handelsfrihet, skattefrihet, 

regeringsutgifter, monetärfrihet, investeringsfrihet, finansiell frihet, äganderättsfrihet, 

frihet från korruption samt arbetsfrihet. (Heritage Foundation, 2011) Sätter vi detta 

tillsammans med att aktieutgivare i länder med svagare rättsystem i genomsnittsnitt 

utsätts för en högre kapitalkostnad kan det svaga positiva samband vår studie visar 

mellan ekonomisk frihet och nivån på börsintroduktioner till viss del styrka tidigare 

forskning om att ett sämre rättsskydd innebär lägre nivåer av IPOs. (Engelen & Van 

Essen, 2010) 

 

Bancel & Mittoo (2009) visade i sin forskning där de studerade Europeiska 

börsintroduktioner att motiven till att genomföra en börsintroduktion varierar avsevärt 

mellan företag, länder och rättssystem. Dessa forskares resultat kan även kopplas till vår 

studies resultat gällande ekonomisk frihet i och med att vi anser att utvecklingen av ett 

lands rättssystem faller nära i hur höga nivåer av ekonomisk frihet landet uppvisar. Här 

menar vi att de tio komponenter som ekonomisk frihet innehåller är alla komponenter 
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som i stor grad påverkas av ett lands rättssystem, har ett land exempelvis hög frihet från 

korruption innebär detta att landet därmed också bör ha ett mer utvecklat rättssystem. 

Från tidigare forskning kring börsintroduktioner finns också empiriskt stöd för IPO 

teorier som fokuserar på fördelar med börsintroduktioner, såsom finansiella och 

strategiska överväganden, som exempelvis ett förbättrat anseende och en ökad 

trovärdighet samt finansiell flexibilitet vilket i sin tur möjliggör tillväxt. (Bancel & 

Mittoo, 2009) Sammanfattningsvis vill vi med detta säga att trots att vår studie inte visar 

på signifikanta samband anser vi inte att det är rätt att dra slutsatsen att det inte existerar 

något som helst signifikant samband. Detta på grund av att vi som sagt endast hade 

möjlighet att studera 31 olika länder vilket kan påverka resultatet, och med ovanstående 

diskussion tillsammans med kännedomen att det sammantagna resultatet av tidigare 

forskning ger starkt stöd för att ekonomisk frihet har positiva effekter på den 

ekonomiska tillväxten och då vi anser att IPOs är en stor del av just denna tillväxt menar 

vi att ett eventuellt signifikant samband inte kan räknas bort till fullo. (De Haan & 

Sturm, 2000) 

 

 

8.3 Globalisering 

 

Resultaten av vår studie visar på att det existerar ett signifikant positivt samband mellan 

graden av globalisering i ett land och hur många företag som genomför en börsnotering. 

Variabeln ingick i studiens två första regressionsmodeller och var i båda dessa statistiskt 

signifikanta, även om den 10 procentiga signifikansnivån i regressionsmodell 2 var 

precis på gränsen. Detta index mäter som tidigare nämnts tre olika dimensioner av 

globalisering, nämligen ekonomisk, social och politisk, och att ett land uppvisar en hög 

nivå av detta index innebär alltså att de tre olika områden som måttet innehåller är väl 

globaliserade. (KOF, 2011) En hög nivå av ekonomisk globalisering bör innebära att 

landet är väl finansiellt utvecklat vilket naturligt i sin tur borde betyda att landets 

publika marknader bör vara väl utvecklade och fungerande. En väl fungerande publik 

marknad är också självfallet en förutsättning för att en IPO i överhuvudtaget ska vara 

möjlig att genomföra. Vi anser att ett land med hög finansiell utveckling och en 

fungerande publik marknad borde vara attraktivt för företag att verka inom och därmed 

innebära att fler börsintroduktioner genomförs i dessa länder, vilket även vårt positiva 

samband fastställer.  

 

En högre politisk globalisering i ett land anser vi, likt den ekonomiska globaliseringen, 

medför att landet har ett väl utvecklat politiskt system och därmed en mer utvecklad 

rättslig ram. Detta samband har också förekommit i tidigare forskning kring 

börsintroduktioner, som tidigare nämnts finns empiriska bevis för att börsintroduktioner 

har positiva samband med den lag och ordning som råder i ett land samt vilket rättsligt 

ursprung landet har. (La Porta et al., 1997) Engelen & Van Essen (2010) konstaterade 

att den rättsliga ram som finns i ett land i stor grad påverkar en ekonomi och ett land 

med en svagt utvecklad rättslig ram påverkas negativt gällande den osäkerhet som finns 

före och efter en börsintroduktion. Det positiva samband vår studie visat mellan graden 

av globalisering och antalet genomförda börsintroduktioner faller väl samman med 

denna tidigare forskning när vi menar att en mer globaliserad politik innebär ett högre 

rättsligt utvecklat system. Vår diskussion och analys om detta globaliseringsindex är 

förhållandevis lik den i föregående avsnitt som behandlade ekonomisk frihet. Detta 

beror på att de två indexen innehåller relativt likvärdiga variabler som ligger till grund 
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för dem, även om de inte mäter exakt samma sak, och detta kan också vara en av 

orsakerna till varför de två uppvisade högst korrelation av samtliga oberoende variabler.   

 

 

8.4 MSCI-index/ börsklimat 

 

Enligt Ritter & Welch (2002) är de rådande marknadsförhållanden den viktigaste 

faktorn i ett företags beslut om att genomföra en börsintroduktion vid en given tidpunkt. 

Att det existerar ett positivt samband mellan antalet IPO och börsklimatet är ett 

påstående vår studie tydligt fastställer, då denna oberoende variabel både i 

regressionsmodell 1 och 2 redovisade det starkaste signifikanta sambandet. Detta 

positiva samband som vår studies resultat visar på mellan MSCI och antalet IPO per 

registrerade företag betyder att en ökning i avkastningen på börsen medför att antalet 

börsintroduktioner också ökar.   

 

Lubos & Veronesi (2005) presenterade i sin forskning en modell vilken förklarar 

optimal IPO timing, denna modell har fått empiriskt stöd och enligt denna drivs den 

optimala tidpunkten för ett privat företag att genomföra en börsintroduktion av 

företagets marknadsvärde, vilket i högsta grad beror på marknadsmässiga villkor. 

Modellen visar också att när marknadsvillkoren försämras, faller aktiekursen och 

samtidigt minskar antalet börsintroduktioner. Empiriska bevis förelåg även för att 

variationer i börsintroduktioner varierar över tid och förekommer i vågor vilka föregås 

av höga marknadsavkastningar för att därefter följas av låga marknadsavkastningar. 

(Pastor & Veronesi, 2005) De resultat vår studie visar angående börsklimatet, vilket vi 

mätt genom indexet MSCI, bekräftar ytterligare tidigare forskningsresultat. I samtliga 

regressionsanalyser visar börsklimatet på signifikant samband med antalet genomförda 

börsintroduktioner per registrerade företag i de olika länderna.   

 

Ordspråket att, så att säga, ”smida medan järnet är varmt” är något vi kan dra 

paralleller till när det gäller börsnoteringar och marknadsförhållanden. Loughran et al. 

(1994) noterade att det finns tydliga tendenser till att när höga nivåer av antalet 

börsintroduktioner har positiva samband med marknadens toppar. (Helwege & Liang, 

2001) Teorier om varma och kalla marknader ligger nära hands med teorier om IPO-

vågor och innebär i stort sett samma sak. Enligt denna teori är antalet börsintroduktioner 

högre när marknaden är ”het” och därmed logiskt lägre när marknaden är ”kall”. Även 

detta är något vår studie bekräftar, då den visar statistiskt signifikanta resultat som 

innebär att en högre avkastning på marknaden har en positiv påverkan på antalet IPO i 

de olika länderna. 

 

 

8.5 Social tillit 

 

Slutligen riktar vi fokus mot den variabel som ska svara på studiens stora 

problemställning, är det möjligt att urskilja något samband mellan nivån på social tillit 

och antalet börsintroduktioner i ett land? Och vilken påverkan har då social tillit på valet 

mellan att låta ett företag genomföra en börsintroduktion eller att förbli på den privata 

marknaden? Vår studie visar i alla tre regressionsanalyser att det existerar ett signifikant 

negativt samband mellan antalet IPO per registrerade företag och graden av social tillit. 
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Detta resultat fastställer en av de två hypoteser vi formulerade vid studiens början. 

Resultaten bekräftar alltså att en hög nivå på social tillit innebär att företag har lättare att 

få tillgång till krediter och därmed i lägre grad behöver nyttja den publika marknaden 

för att få tillgång till ytterligare kapital. Med detta negativa samband mellan social tillit 

och antalet genomförda IPOs i ett land som resultat finner vi naturligtvis inget stöd till 

det andra påståendet av studiens problemställning. Att en hög nivå av social tillit medför 

att företagsledningar lättare vågar släppa kontrollen av sitt företag och därmed 

börsintroduceras finner alltså inget stöd i studien.  

 

Enligt Fenn et al. (1997) är den privata kapitalmarknaden en viktig finansieringskälla 

för bland annat nystartade företag eller företag som vill expandera. En hög social tillit 

medför att företag kan stanna på den privata marknaden då banken litar på att 

företagsledning och företag kommer leva upp till bankens lånevillkor och därmed har 

lättare för att utfärda banklån och krediter.  (Pastor & Tortosa-Ausina, 2008) Det är just 

detta som vårt negativa samband med social tillit och antalet genomförda 

börsintroduktioner belyser. Detta bör i sin tur medföra att en låg social tillit har till följd 

att det är svårare att få lån av banken. Vi menar därför med detta att det mycket väl kan 

vara så att en avsaknad av social tillit i större utsträckning leder företag ut i den publika 

marknaden för att de tvingas söka andra finansieringsmöjligheter.  

 

Här kan vi också dra paralleller till behavioural finance och den delen av denna teori 

som belyser människans kontrollbehov. Goldberg och Von Nitzsch (2001) menar att 

alla människor tilltalas av att ha kontroll över deras egen situation så mycket som 

möjligt och använder sig av ett exempel med bilföraren för att visa på detta. När vi 

applicerar detta till vår studie kan vi se långivaren som bilföraren där denne genom att 

känna tillit till låntagaren kan uppleva en känsla av frihet och anser sig behärska de 

flesta situationer. Genom att låntagaren styr ”affären” genom att sätta lånevillkor ger 

detta en säker känsla och i och med att denne också känner förtroende till låntagaren att 

denne kommer leva upp till dessa villkor kommer därmed eventuella olyckor kunna 

undvikas. Låntagaren kan vi se som passageraren i exempelvis en taxi eller ett flygplan 

där denne måste lita på långivarens körkunskaper, vilka i denna situation kan ses som 

att även långivaren uppfyller dess del av lånevillkoren. Även om detta exempel kan 

kännas långsökt vill vi med detta på ett mer bildligt sätt belysa hur den sociala tilliten 

gör att ”bilförare” och ”passagerare” kan fullborda affärer och hålla avtal med hjälp av 

den tillit dessa två parter känner till varandra.  

 

Den privata marknaden kännetecknas av en nära relation mellan företag och investerare 

(Sharp, 2001), vi anser att denna nära relation naturligt kräver tillit för att fortgå och 

detta påstående får stöd av vår studie. Den publika marknaden å andra sidan 

kännetecknas av mer avlägsna relationer med investerare eftersom företaget här har ett 

brett utbud av dessa. Börsnoterade företag har oftast ett stort antal ägare, och förutom ett 

förtroende till företaget behöver inte investeraren samma relation till företaget som 

exempelvis en bank kräver på den privata marknaden. (Sharp, 2001) Vi menar därmed 

att vi kan dra slutsatsen att denna svagare relation som ses på den publika marknaden 

kräver en lägre nivå av tillit vilket också stärker vårt resonemang om att en låg social 

tillit medför att fler företag genomför börsintroduktioner då den höga tillit som krävs för 

den privata marknadens nära relationer saknas. Denna diskussion gör det lättare att 

förstå varför vår studie gav oss ett resultat som innebär ett negativt statistiskt samband 

mellan social tillit och antalet börsintroduktioner.   
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Ofta ser vi att börsintroduktioner genomförs av små, unga företag vilka behöver öka sitt 

nuvarande kapital med syfte att kunna växa och möjliggöra expanderingar. (Petty et al., 

1994) Vi anser att detta val av att genomföra en IPO mycket väl kan hänga ihop med att 

dessa unga företag inte har tillräckligt med tillit från banker och kreditinstitut för att få 

tillgång till kapital på den privata marknaden. Tillit är något som tar tid att bygga upp 

och i länder som präglas av låga nivåer av social tillit kan detta förtroende vara närmast 

omöjligt att bygga upp. Ur denna synvinkel kan denna tidsaspekt givetvis också vara en 

av orsakerna till att företag väljer att börsnoteras. Detta eftersom företag med hög 

tillväxt kanske inte klarar av att införskaffa tillräckligt med kapital tillräckligt snabbt för 

att kunna utnyttja tillväxten till fullo och då det gäller att smida medan järnet är varmt 

kan ofta finansiering genom skuld ta för lång tid i samhällen där den sociala tilliten 

saknas från början och en notering ses därför som ett bättre alternativ. (Huyghebaert & 

Van Hülle, 2005)  

 

Socialt tillit och bankrelationer går hand i hand och från tidigare forskning finns 

empirisk stöd för att i länder med hög tillit, vilka därmed har ett högt socialt kapital, är 

informationskraven lägre för både låntagare och långivare på grund av att förtroende till 

institutioner och marknaden fungerar som ersättare för detta. Hög tillit betyder lägre 

informations- och övervakningskostnader då banken litar mer på att kunden ska betala 

tillbaka lånet på bankens avtalade villkor, detta resulterar i att dessa samhällen har ett 

högre utbud av krediter och även lägre kostnader associerad med utlåningen. (Pastor & 

Tortors-Ausina, 2008) Detta intygar att en högre social tillit öppnar möjligheten till 

enklare och snabbare finansieringsmöjligheter från den privata marknaden och vi anser 

att detta indirekt innebär att en hög social tillit gör att landet uppvisar, allt annat lika, 

färre börsnoteringar, vilket just är resultatet av vår studie.  
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9. Slutsats 
 

Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som påverkar 

graden av börsintroduktioner i ett land, med speciellt fokus på social tillit. Genom att 

studera 31 olika länder under tidsperioden 1988-2005 syftade studien till att öka 

förståelsen för vilka faktorer som skapar en aktiv marknad för börsintroduktioner. Detta 

syfte sammanfattades i två alternativa problemformuleringar vilka återges och besvaras 

nedan.  

 

 

 Medför en hög nivå av social tillit att företagsledningar i högre grad vågar släppa 

på kontrollen och därmed börsintroduceras?  

 

Resultaten gav ett negativt svar på studiens första hypotes, vilket tyder på att det inte 

existerar något positivt samband mellan social tillit och antalet genomförda IPOs i ett 

land. Detta resultat innebär att studien inte finner stöd för att en hög nivå av social tillit 

inte medför att företagsledningar vågar släppa kontrollen över sitt företag och därmed 

börsintroduceras. 

  

 

 Innebär en hög nivå av social tillit att företag har relativt lättare att få tillgång till 

krediter och därmed inte behöver äntra den publika marknaden för att få tillgång till 

kapital?  

 

Resultatet visade ett signifikant negativt samband mellan social tillit och antalet 

genomförda börsintroduktioner i ett land. Detta kan förklaras genom att en hög nivå av 

social tillit innebär att företag har lättare att få tillgång till krediter och därmed inte 

behöver äntra den publika marknaden för att få tillgång till kapital. Detta negativa 

samband ger därmed stöd för att en hög social tillit gör att företag lättare kan stanna på 

den privata marknaden då det är lättare att utfärda banklån och krediter i dessa länder 

där människor upplever ett högre förtroende till varandra. Detta kan i sin tur innebära att 

det bör vara allt svårare att få lån i samhällen med en låg social tillit. Det kan möjligtvis 

vara denna avsaknad av tillit som leder företag ut från den privata marknaden och in på 

den publika för att hitta finansiering till företaget. 

 

Analysen av variabeln ekonomisk frihet gav inget signifikant samband med studiens 

beroende variabel, antalet IPO per registrerade företag. Vi kunde dock utläsa att det 

möjligtvis kan förekomma ett positivt samband mellan antalet börsintroduktioner och 

ekonomisk frihet, även om detta samband inte är signifikant. Trots avsaknaden av 

signifikans ser vi resultatet som ett tecken på att ett positivt samband kan föreligga 

mellan ekonomisk frihet och antalet börsintroduktioner som genomförs. Studiens 

resultat visar också på att det existerar ett signifikant positivt samband mellan graden av 

globalisering i ett land och hur många företag som genomför en börsnotering. Denna 

variabel ingick i studiens två första regressionsmodeller och hade i båda dessa 

signifikanta resultat. Dessa två variabler fanns med i studien för att fånga upp skillnader 

i länders olika rättssystem. De positiva samband studiens resultat gav oss stödjer 

tidigare forskning som menar att ett lands rättsliga ram är positivt relaterad till 

börsintroduktioner.  
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Utöver detta har börsklimatet varit den variabel som visat en hög signifikansnivå i 

samtliga regressioner. Genom detta har vi kunnat bekräfta att rådande 

marknadsförhållanden är det som i högst grad påverkar beslutet om att genomföra en 

börsintroduktion vid en given tidpunkt, vilket även flertalet tidigare studier har visat på.  

 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

 

Under genomförandet av denna studie har nya funderingar och tankar gällande vidare 

forskning inom området dykt upp. För det första skulle det vara intressant att undersöka 

ett större urval som innehåller fler länder och fler förklarande variabler. Även en längre 

tidsperiod skulle vara önskvärt. Något vi också reflekterat över är att styrka den 

kvantitativa undersökningen med en parallell kvalitativ studie.  
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10. Sanningskriterier 
 

 

När en forskare genomför en studie är det alltid viktigt att kritiskt granska studien 

utifrån två huvudsakliga sanningskriterier, dessa benämns reliabilitet och validitet. 

(Bryman & Bell, 2005, s 93) Validiteten kan sägas vara beroende på vad som mäts 

medan reliabiliteten är beroende på hur det mäts. Reliabiliteten sägs behandla relationen 

mellan undersökningsobjektet och den operationella definitionen, det som i studier 

benämns empiri. Validiteten däremot behandlar både empirin, vilken här rör relationen 

mellan undersökningsobjektet och den teoretiska definitionen, samt relationen mellan 

den operationella och teoretiska definitionen. Med detta sagt kan en studie aldrig 

uppfylla höga krav på validitet utan att samtidigt också ha en hög reliabilitet. En studie 

kan dock ha en hög reliabilitet utan att behöva ha en hög validitet. (Bjereld et al., 2002, 

s 111-112) I detta avsnitt kommer vi beskriva dessa två begrepp närmare och sedan 

utifrån dem noga granska vår studie.  

 

 

10.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar i grund och botten om frågor gällande pålitlighet, överensstämmelse 

och följdriktighet hos en studies mått på ett begrepp. I huvudsak finns tre viktiga 

faktorer inblandande vid bedömningen om ett mått är reliabelt eller inte, dessa är 

stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. (Bryman & Bell, 2005, s 94) 

 

Med stabilitet menas att forskaren frågar sig om måttet är tillräckligt stabilt över tid. 

Detta innebär att om en studie genomförs på ett visst urval idag och sedan görs om 

imorgon på samma urval ska resultaten inte visa någon markant skillnad. Intern 

reliabilitet innebär en undersökning av huruvida de indikatorer som utgör ett index eller 

en skala är följdriktiga och pålitliga, denna interna reliabiliteten rör mått med multipla 

indikatorer, så kallade flerindikatorsmått. Detta betyder att när exempelvis en enkät 

innehåller ett antal frågor där varje respondents svar på respektive fråga adderas ihop 

för att resultera i en totalpoäng finns en risk för att enkätens olika indikatorer inte är 

relaterade till samma mått. Detta kan därmed resultera i en låg pålitlighet hos måttet och 

i och med detta försämra studiens reliabilitet. (Bryman & Bell, 2005, s 94)  

 

Interbedömarreliabilitet kommer forskaren i kontakt med när det handlar om subjektiva 

bedömningar, exempelvis när data ska observeras eller överföras till kategorier, eller när 

det finns risk att flera observatörer är inblandade i en sådan process. Detta kan då 

medföra att de inblandades olika tolkningar inte överensstämmer och därmed kan måttet 

få en låg reliabilitet. Situationer där detta kan uppstå kan exempelvis vara vid 

strukturerade observationer där olika individers beteende ska klassificeras på något vis, 

eller vid en så kallad innehållsanalys där diverse inslag i massmedia ska kategoriseras. 

Slutligen kan dessa situationer också uppkomma när öppna frågor i en enkät ska 

kategoriseras. (Bryman & Bell, 2005, s 94) 

 

Vi anser att vår studie uppfyller höga krav på alla dessa tre reliabilitetsmått. Studien 

uppfyller höga krav på stabilitet då den data vi använt i studien är utformad enligt en 

standard vilket betyder att alla mätningar som gjorts under vår tidsperiod är baserade på 
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samma grund varje år vilket gör de olika måtten stabila. Samma mall har också använts 

i alla länder som ingår i vårt urval vilket medför att inga skillnader i hur mätningarna 

genomförts finns mellan de olika länderna. Detta innebär också att den data vår studie är 

baserad på skulle medföra samma resultat om studien genomfördes av andra forskare 

och vid en annan tidpunkt. De olika måtten är också oförändrade över tid. Skulle en 

annan forskare gå in i samma databaser som vi använt oss av skulle måtten och siffrorna 

vara desamma. Vår data är också i sifferformat vilket innebär att inget utrymme finns 

för någon subjektiv bedömning, siffrorna kan bara tolkas på ett sätt och går inte att 

manipulera på något vis, detta medför att samma material finns till grund för alla 

forskare. Detta tillsammans med att måtten är oförändrade över tid styrker ytterligare att 

studien skulle medföra samma resultat om den genomfördes vid en annan tidpunkt.     

 

 

10.2 Validitet  

 

Som nämnt i kapitlets inledning behandlar validiteten om ett mått för ett begrepp 

verkligen mäter begreppet ifråga. (Bryman & Bell, 2005, s 95) Enkelt beskrivet mäter 

validiteten i hur hög utsträckning forskaren i en studie verkligen undersöker det denne 

avser att undersöka. På ett mer tekniskt plan kan begreppet översättas till i hur hög grad 

överrensstämmelsen är mellan den operationella och den teoretiska definitionen. 

(Bjereld et al., 2002, s 108) Ofta delas validiteten upp i intern och extern validitet. Den 

interna validiteten berör vanligtvis frågor om kausalitet, huruvida en studies slutsats 

som innehåller orsakssamband mellan två eller fler variabler kan anses vara hållbar eller 

inte. Om en forskare anser att den oberoende variabeln x orsakar den beroende variabeln 

y, kan denne då vara helt övertygad om att x orsakar variationen i y och inte någon 

annan faktor som medför ett oäkta orsakssamband? Den interna validiteten bedömer 

därmed i hur hög utsträckning forskaren kan vara säkert på att x i alla fall är delvis 

ansvarig för den variation som upptäckts i y. Den externa validiteten däremot behandlar 

frågan rörande i hur hög grad en studies resultat kan generaliseras till andra grupper i 

samhället. Avgörande i denna fråga är hur organisationer och individer blir utvalda för 

att delta i en studie och extern validitet är därför en av huvudorsakerna till varför 

forskare som genomför kvantitativa studier är så oerhört noga med att skapa 

representativa urval. (Bryman & Bell, 2005, s 49)  

 

Vi anser även att vår studie uppfyller höga krav på validitet, vi har använt oss av den 

data vi avser mäta vilket gör att validiteten höjs. Den data som använts i studien är 

också tryckt data vilket medför en hög validitet till skillnad från exempelvis en enkät 

där hänsyn måste tas till bland annat hur respondenten uppfattar den fråga som ställs. 

Vår data medför inget utrymme för tolkning och därmed höjs validiteten. Vi anser att vi 

kan vara säkra på att variationen vi funnit i vår studies beroende variabel beror på de 

oberoende variablerna vi använt oss av då dessa visar på signifikans. Hade validiteten 

varit låg hade olämpliga variabler använts men då vi anser alla oberoende variabler vara 

av relevans för vår studie och har använts i tidigare studier som behandlar 

börsintroduktioner innebär detta att vi mäter det vi vill mäta och ger därför studien hög 

validitet. I frågan om huruvida studiens resultat kan generaliseras eller inte menar vi att 

detta bör vara möjligt då vårt urval är relativt stort och innehåller länder från hela 

världen vilka är utspridda över fyra av världens kontinenter.  
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