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Abstract 
This paper examines 71 initial public offerings made on the Stockholm Stock Exchange 

during the period 2000 to early 2016. We apply a short term perspective where only the first 

day and the 30th day on the market is studied.  

The first day return and the return on the offering price by day 30 is found to outperform the 

market index OMXSBGI. The IPOs are shown to be a superior investment even after 

adjusting for risk. 

We also use a cross-sectional regression to test four determinants explanatory power of the 

IPOs return by day 1 and 30. We find the performance of the OMXSBGI during the 15 days 

leading up to the introduction to have a statistically significant effect on the IPOs return, 

which is consistent with previous studies. The issuer’s size have limited explanatory power. 

All though we cannot find the issuer’s size to have a significant effect on the first day return, 

we do find that the smaller firms have lower returns by day 30. Contrary to previous research 

the company’s overhang, which measure the shares retained by the original owners relative to 

the new investors, is not found to have a statistically proven impact on the IPOs return. No 

statistically significant distinction can be made between the returns of fixed priced IPOs and 

book built IPOs, but the results indicates that the fixed priced firms could be more 

underpriced. 
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1. Bakgrund 
Underpricing är ett väldokumenterat fenomen som innebär att bolag som introduceras på 

börsen är för lågt prissatta, vilket medför att aktiens värde ökar i förhållande till 

noteringskursen under den första handelsdagen på börsen. (Berk & DeMarzo, 2014) 

  

Bara under 2015 har hela 18 bolag noteras på Stockholmsbörsen. Som jämförelse har det 

sedan 2008 noterats cirka fem bolag i genomsnitt per år, vilket kan tyda på att börsklimatet är 

gynnsamt för att notera bolag på börsen. (Nasdaq OMX, 2016) Som investerare är det 

intressant att veta hur dessa bolag har presterat vid och efter sin notering, för att avgöra om 

man ska teckna aktier vid framtida noteringar eller avstå. (Finansinspektionen, 2007) 

 

Telia (numera Telia Company) är troligtvis en av Sveriges mest kända börsnoteringar. Den 

13e juni år 2000 sålde staten ut cirka 30 procent av bolagets aktier i samband med dess 

börsnotering. Denna notering associeras nog för de flesta med en dålig investering, då aktien 

ett år efter sin första handelsdag stod i 52,5 kronor, att jämföra med teckningskursen på 85 

kronor. Aktien hade med andra ord gett en negativ avkastning på närmare 38 procent under 

det första året, utdelningen inräknad. (Nasdaq OMX, 2016)  

 

Figur 1. Telias kursutveckling de 30 första handelsdagarna. 

 
Källa: Nasdaq OMX. 
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Detta trots att budskapet om att Telia skulle bli den nya folkaktien pumpades ut till 

allmänheten via stora marknadsföringsinsatser, och nästan en miljon svenska privatpersoner 

valde att teckna aktier inför börsintroduktionen. (Dagens nyheter, 2008) Denna finansiella 

missräkning visar att börsnoteringars utveckling är komplexa, och trots stor medial 

uppmärksamhet kan fallera i bemärkelsen att aktien renderar negativ avkastning. 

 
Om man däremot tittar på kursutvecklingen i Figur 1 står Telias aktie faktiskt på exakt samma 

kurs som teckningskursen efter 30 handelsdagar. Faktum är att de elva första handelsdagarna 

var aktiens stängningskurs över teckningskursen, för att sedan gå ner och därefter återhämta 

sig igen. Det innebär att den investerare som tecknade Telia vid dess börsintroduktion hade 

fått en positiv avkastning om hen sålt sitt innehav vid rätt tidpunkt.  

 

Vid en börsnotering väljer de ursprungliga ägarna att sälja en del av sitt bolag till utomstående 

investerare, vilket då sker på primärmarknaden. När aktierna sedan handlas mellan investerare 

kallas det sekundärmarknaden. Det finns flera olika anledningar till att ett företag väljer att 

noteras. Det är ett bra sätt att inhämta finansiellt kapital för bolaget, exempelvis till 

investeringar för att växa. Genom börsnoteringen skapas dessutom likviditet i tillgången 

vilket förenklar avyttring eller utökat ägande och prissättningen blir dessutom mer exakt. 

Detta möjliggör och förenklar nyemissioner då det finns ett rådande marknadspris att förhålla 

sig till. (Gavelin & Sjöberg, 2012) Vi kommer att benämna bolag som noterats, eller planerar 

att noteras, för emittent under resten av studien. Ägarna delas upp i två olika delar, privata och 

institutionella investerare. Institutionella investerare kan vara fond- eller försäkringsbolag, 

statliga pensionsfonder, banker och investmentbolag. (Berk & DeMarzo, 2014) 

 

När bolag på Stockholmsbörsen noteras är de mest frekventa metoderna att välja ett fast 

noteringspris eller book building. (Finansinspektionen, 2007) Värderingen av bolagen kan 

göras genom jämförelser med liknande bolag som redan finns noterade på börsen, en 

diskonterad kassaflödesanalys, eller en kombination av de båda. Vid ett fast pris beslutar 

emittenten och underwritern vilket pris per aktie som framstår som rimligt, vilket brukar 

kallas noteringskurs, introduktionskurs eller teckningskurs. (Berk & DeMarzo, 2014) 

 

Vid book building sätts istället ett prisintervall där de institutionella investerarna får möjlighet 

att bestämma hur många aktier som de är intresserade av, och till vilket pris. De privata 
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investerarna får också anmäla sitt intresse, men är bundna till budet oavsett var i 

prisintervallet priset sedan fastställs. (Finansinspektionen, 2007) 

 

Underwritern är vanligtvis en investmentbank. Investmentbanken som har det övergripande 

ansvaret för börsnoteringen kallas lead underwriter. Dess roll är att administrera och planera 

börsnoteringen åt bolaget. I fallen där flera investmentbanker är delaktiga kallas de 

tillsammans syndikat, vilket är vanligt vid större noteringar. (Berk & DeMarzo, 2014) I 

prospekten benämns lead underwriter för joint global coordinators och underwriter som joint 

bookrunner. Underwritern tar då tillsammans med emittenten fram ett prisintervall som de 

institutionella investerarna får ta ställning till. Detta och all övrig information som kan vara av 

intresse finns på ett prospekt som skickas till finansinspektionen, där prospektet kontrolleras 

och godkänns innan det når allmänheten. (Finansinspektionen, 2016) 

 

Emittenten och underwritern allokerar sedan aktierna mellan investerarna som visat intresse 

för noteringen, och ser gärna att de institutionella investerarna får en stor del av denna 

tilldelning. Anledningar till detta är bland annat att det ger noteringen en kvalitetsstämpel och 

stabilitet, då en institutionell investerare ofta anses som kunnig av marknaden, och ha en 

längre placeringshorisont. Det finns också en risk att de institutionella investerarna säljer sina 

aktier om tilldelningen blivit för liten i deras mått mätt, vilket troligtvis skulle kunna ge ett 

överutbud och därmed pressa aktien nedåt. (Finansinspektionen, 2007) (Frick, 2005) 
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2. Problem 
På en effektiv marknad bör den volatilitet som eventuellt uppstår vid noteringen vara 

marknadens sätt att korrigera det pris som underwriters och emittenten utfärdat vid 

noteringen. Såväl positiva som negativa mönster kommer således att bistå investerare som vill 

uppnå överavkastning, vilket innebär att investeringarna ger en högre avkastning än 

marknadsportföljen. 

 

Resultatet ska ge ett övergripande svar på hur investerare ska agera genom att titta närmare på 

hur de variabler vi valt att undersöka påverkar kursen. Företagen som noterats har till exempel 

olika bolagsvärden, opererar i olika branscher och noteras vid olika datum. Kan mönster 

skönjas ger det en möjlighet att delta i de noteringar som statistiskt sett uppvisar högst 

avkastning. Det ger givetvis också möjlighet att undvika de noteringar som statistiskt sett bör 

ge en negativ avkastning. Om forskning visar att bolag som noteras i regel ger 

överavkastning, borde man inte teckna i alla bolag som noteras? Givetvis ger det en statistisk 

fördel, men andra faktorer som påverkar är bland annat tillgång till likvida medel för att delta 

i alla noteringar samt vilken tilldelning man som investerare får. En mer detaljerad översikt av 

utvecklingen med de indelningar vi utfört kommer också ge möjlighet till maximal 

avkastning, vilket bör vara målet för en rationell investerare. 
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3. Syfte 
Studien undersöker hur börsnoteringar har presterat gentemot sina noteringskurser vid den 

första och trettionde dagen på Stockholmsbörsen. Uppsatsens tidsperiod är således uppdelad 

och syftar till att undersöka om de nyintroducerade bolagen överavkastar marknaden under 

dessa perioder. Huruvida bolagen presterar bättre än marknaden på längre sikt än de 30 första 

handelsdagarna är inte av intresse. 

 

Vår studie ger en bred och utförlig beskrivning av underpricing och testar befintlig teori på 

området, samt visa hur olika faktorer påverkar underpricing för att kunna ge relevanta resultat 

som kan bidra till högre avkastning. 
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4. Avgränsningar 

4.1 Inflation 
Vi har valt att inte justera kurserna för inflation. Eftersom vi har en kortsiktig syn på 

investeringarna är inflationen inte relevant för själva investeringen då den har väldigt 

begränsad påverkan under så pass korta perioder. Även när vi jämför de olika aktiernas 

avkastning under olika tidsperioder är inflationen av mindre vikt eftersom vi ser till 

investeringens procentuella avkastning istället för den reala avkastningen. När bolagens värde 

jämförs kommer vi dock att justera för inflationen enligt konsumentprisindex till 2015 års 

prisnivå. 

4.2 Kursdrivande nyheter 
Information som uppkommit efter noteringen kan givetvis påverka kursen, och inte vara 

relaterat till det faktum att företaget nyligen gjort entré på en reglerad marknadsplats. Nasdaq 

OMX har dock krav på transparens för bolag som ska börsnoteras, och vanligtvis har ett 

flertal analytiker undersökt företaget. I regel ska bolaget kunna uppvisa årsredovisningar för 

minst 3 år tillbaka. Utöver detta ska bolaget enligt Nasdaq OMX bestämmelser ha uppvisat 

lönsamhet åtminstone det senaste räkenskapsåret. Undantagsvis kan bolag som saknar 

historiska räkenskaper noteras, men då ska en tydlig plan för framtida intäkter och 

finansiering finnas. Dessutom ska det i sådana fall finnas finansiella medel för att driva 

bolaget i minst ett år. Bolagets ledning och styrelse ska också ha den erfarenhet och 

kompetens för att styra ett börsnoterat bolag för att bli godkända av Nasdaq OMX. (Nasdaq, 

2016) 

 

Sammanfattningsvis kan man anse att en börsnotering är en kvalitetsstämpel som ger bolaget 

trovärdighet och transparens. Det gör att vi bortser från eventuella nyheter som kan vara 

kursdrivande under vår undersökningsperiod. 

4.3 Insiderförsäljningar 
När personer med höga befattningar eller stor insyn i verksamheten säljer aktier, kan det 

givetvis vara kursdrivande då det asymmetriska informationsövertaget till fördel för insiders 

ger negativa signaler. Field & Hanka skriver om detta i en artikel från 2001, men där är de 

generella reglerna att insiders inte får sälja sina aktier de 180 första dagarna efter noteringen, 

vilket avsevärt överstiger den tid som denna studie baseras på. I de allra flesta prospekt som 

ligger till grund för den data vi använt i denna studie har det avtalats att emittenter och i vissa 
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fall nyckelpersoner i bolaget inte får avyttra sina aktier inom minst 180 dagar. Vi väljer därför 

att anta att inga insiderförsäljningar förekommer. 

4.4 Tilldelning 
När en aktie blir övertecknad måste emittenten tillsammans med den ansvarige underwritern 

fördela aktierna mellan alla intressenter. Det är därmed inte säkert att det önskade antalet 

aktier tillfaller investeraren, och tilldelningen kan bli låg eller helt utebli. Eftersom det är upp 

till de ovan nämnda att tilldela dessa, är det omöjligt att i olika scenarier förutspå vilken 

mängd aktier som kan förväntas, och därför väljer vi att bortse från det faktum att investerare 

inte alltid får den tilldelning som efterfrågats. 

4.5 Transaktionskostnader 
Vid köp och försäljningar av aktier tillkommer det oftast transaktionskostnader. Eftersom 

dessa kostnader skiljer sig åt mellan olika värdepappersinstitut och det finns ett flertal olika 

aktörer på marknaden väljer vi att bortse från dessa. Det kan också finnas avgifter i samband 

med att investeraren förvarar sina värdepapper hos värdepappersinstitutet. Även dessa avgifter 

kan skilja sig åt och det tillsammans med det faktum att vi mäter den relativa avkastningen i 

procent och inte i nominella belopp gör att vi inte anser att detta är relevant för studien. 
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5. Teoretisk och empirisk referensram 

5.1 Effektiva marknadshypotesen 
Teorin om en effektiv marknad kommer från amerikansk forskning under 1960-talet. 

Studierna resultat visade att kursrörelser var slumpmässiga, vilket kallas Random Walk. 

Studierna visade också att fondförvaltare inte kan slå marknadsportföljen över tid. Dessa 

resultat förklaras med att alla investerare är rationella, och därmed vill ha högsta möjliga 

avkastning till lägsta möjliga risk. Om en akties avkastning förväntas vara högre än övriga 

aktier kommer efterfrågan på den specifika aktien att öka, och detta gör att priset stiger tills 

det stabiliseras på den nivå där avkastningen är lika med resten av marknadens avkastning. 

(Gavelin & Sjöberg, 2012) 

 

Enligt Fama (1970) finns tre kategorier av effektiva marknader. Den svaga formen bygger på 

att all historisk data över aktier finns medräknat i dess nuvarande pris. Det ska därmed inte 

finnas möjlighet att genom siffror eller grafer över hur en akties kursutveckling tidigare varit 

kunna förutspå den framtida progressionen. 

 

Den medelstarka formen av marknadseffektivitet förutsätter, förutom att den svaga formen är 

uppfylld, också att all publik information är inprisad i aktiekurser. Om denna 

marknadseffektivitet råder är det inte möjligt att justerat för risk överavkasta 

marknadsportföljen. (Fama, 1970) 

 

Den starka formen förutsätter då givetvis att kriterierna för både den svaga och den 

medelstarka formen är uppnådda, men inkluderar även insiderinformation. Det betyder att 

även information som endast finns tillgänglig för en begränsad skara människor med insyn i 

bolaget är inkluderat i aktiepriserna. Detta är svårt att kontrollera eftersom informationen inte 

är tillgänglig för allmänheten. Att nyttja insiderinformation är i vissa fall också olagligt vilket 

gör denna marknadsform något kontroversiell. (Fama, 1970) 

5.2 Sharpekvot 
Olika portföljer genererar olika avkastningar, men innehåller också olika risknivåer. Eftersom 

vi inte kan garantera att de aggregerade börsintroduktionerna är diversifierade behöver vi 

använda oss av en riskjustering som tar hänsyn till den osystematiska såväl som den 

systematiska risken. För att justera avkastningen med dess risk används i denna studie en 
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Sharpekvot. Täljaren består av portföljens avkastning subtraherat med den riskfria räntan, som 

summeras och sedan divideras med portföljens standardavvikelse. (Sharpe, 1966) En 

investerare strävar alltså efter att ha ett så högt tal som möjligt i täljaren (justerad avkastning) 

och ett så lågt tal som möjligt i nämnaren (risk), vilket medför att en högre kvot ger en högre 

rankad avkastning. 

Olika portföljer genererar olika avkastningar, men innehåller också olika risknivåer. För att 

kunna jämföra två portföljer så behöver man ta hänsyn till vilken risk som tagits för att uppnå 

avkastning. Sharpe (1966) skapade följande riskmått: 
𝑅𝑅𝑝𝑝 − 𝑅𝑅𝑓𝑓
σ𝑝𝑝

 

Där 𝑅𝑅𝑝𝑝 är portföljens avkastning, 𝑅𝑅𝑓𝑓 är den riskfria räntan och 𝜎𝜎𝑝𝑝 är standardavvikelsen på 

portföljens avkastning. (Sharpe, 1966) 

5.3 Underpricing 
Forskning visar att bolag tenderar att ha prissatts fel vid dess börsintroduktion. I de flesta 

fallen handlar det om underpricing. Det innebär att bolagsvärdet vid noteringen är lägre än 

dess värde vid första handelsdagens slut. (Berk & DeMarzo, 2014) Felsättningen av priset 

betyder att emittenten går miste om den differens som beskrivits i meningen ovan, och dessa 

tillfaller istället dem som tecknat aktier och fått tilldelning. De som köper aktierna inför 

bolagets notering gör då en vinst, men denna vinst skapas genom den säljande partens förlust.  

 

Redan på 1970-talet undersöktes varför detta fenomen uppstod av bland annat Akerlof (1970), 

Reilly (1977) samt Ibbotson (1975), utan att någon av dem fann en förklaring till 

felprissättningen. 

 Money left at the table 
Differensen mellan noteringskursen och den eventuella uppvärdering marknaden gör vid 

börsintroduktionen kallas för “money left at the table” och har diskuterats av bland annat 

Loughran & Ritter (2002). De kommer fram till att mellan 1990-1998 gick de ursprungliga 

ägarna miste om cirka 27 miljarder, eller i genomsnitt 9,1 miljoner dollar per börsnotering, på 

detta vis. Noterbart är dock att medianen ligger på den i sammanhanget betydligt lägre 

summan 2,3 miljoner dollar. 
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Enligt Loughran och Ritters (2002) studie är kostnaderna till underwriters ungefär hälften av 

de pengar som “lämnas på bordet”. Forskarnas teori om varför de ursprungliga ägarna inte 

reagerar negativt på de pengar som lämnas på bordet förklaras genom prospect-teorin. Den 

bygger på att emittenten bryr sig mer om förändringen av sin rikedom snarare än hur stor 

rikedomen är. 

 

Overhang är delen av företaget som inte säljs ut av de befintliga ägarna. Om ett företag består 

av 1000 aktier och 400 av dem erbjuds till externa investerare och 600 behålls av de 

ursprungliga ägarna så är företagets overhang 600/400=1,5. Den delen av företaget som 

behålls blir således inte underprisade utan stannar hos de ursprungliga ägarna och blir 

värderade efter marknadens prissättning. Pengarna som blir “lämnade på bordet” vid en 

börsnotering beror med andra ord till stor del på hur mycket de ursprungliga ägarna säljer till 

marknaden, och påverkar då givetvis hur de reagerar på att deras tillgångar blivit 

undervärderade. Om en större del av bolaget fortfarande ägs av emittenten kommer denna del 

att öka i värde, och den del som “lämnas på bordet” vara lägre. Emittenten låter alltså en 

mindre del av sitt ursprungliga innehav säljas billigt, men får en värdeökning på den del som 

fortfarande finns i hens ägo. (Loughran & Ritter, 2002) 

 

Loughran & Ritter (2002) nämner sin artikel Netscapes grundare och dåvarande VD James 

Clark. Hans aktier ökade med ungefär 350 procent och runt 423 miljoner dollar i värde efter 

första handelsdagen på börsen baserat på en värdering som utfördes ungefär en månad innan 

noteringen. Författarna ställer den retoriska frågan vem som hade blivit upprörd över att vara i 

den situationen. Exemplet må vara ett extremfall och speglar möjligtvis inte gemene emittents 

situation men ger en målande bild av hur prospect-teorin fungerar. 

 

Då underwriters ofta tar en procentsats av marknadsvärdet vid noteringen i avgift för sina 

tjänster framstår det som underligt att de i genomsnitt väljer att notera bolaget till ett 

underpris. En anledning sägs vara att marknadsföringskostnaderna blir lägre då ett bolag som 

troligtvis kommer lämna mycket pengar på bordet lockar till sig en stor mängd investerare. 

Emittenten upplever också att alternativkostnaden för att lämna pengar på bordet är lägre än 

direkta och synliga kostnader. Underwritern tjänar mer pengar på att få en del av de pengar 

som lämnas på bordet än att ta ut direkta kostnader. (Loughran & Ritter, 2002) 
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 Informationsövertaget underwritern har på emittenten 
Emittenten har inte någon uppfattning om hur bolaget kommer att värderas, vilket medför att 

underwritern har ett informationsövertag gentemot denne. Detta övertag ger underwritern 

möjlighet att sätta priset lägre än marknadens värdering utan emittentens direkta missnöje. 

(Baron, 1982) Detta tillbakavisas dock av Muscarella & Vetsuypens (1990) som har 

undersökt hur 72 bolag med investmentbolag som ägare blivit prissatta vid börsintroduktioner 

mellan 1983 och 1989. Investmentbolaget är i vissa fall både är säljare av bolaget och 

underwriter vid noteringen, men även i de fallen sker underpricing. 

 Winners curse 
När en investerare väljer att delta i en börsnotering tecknar denne aktier i hopp om att få 

tilldelning. Får investeraren den önskade tilldelningen har hen enligt denna teori vunnit, och 

om tilldelningen blir lägre än vad som önskats, eller ingen tilldelning alls, förlorat. 

Problematiken är att en notering där investeraren “vunnit” tenderar att ha lågt intresse. Det 

betyder en låg efterfrågan, vilket medför att noteringen presterar sämre och därmed är 

överprisad. De noteringar som har högt intresse ger däremot en lägre tilldelning då noteringen 

övertecknas och tilldelningen blir lägre eller uteblir. Den höga efterfrågan innebär att 

investeraren “förlorar”, trots att noteringen som sådan är underprisad och har en positiv 

utveckling på kort sikt. (Berk & DeMarzo, 2014) 

 

Denna teori bygger också på informationsasymmetri, i form av mer eller mindre 

välinformerade investerare. Rock (1986) menar att de välinformerade (institutionella) 

investerarna väljer att teckna aktier i de bolag som är underprisade och därmed få den största 

delen av tilldelningen, och avstår i de fallen där det noterade bolaget är för högt prissatt. Det 

innebär att de oinformerade investerarna får en större andel tilldelning vid de högt prissatta 

börsnoteringarna och därmed en negativ avkastning. Det ska då vara förklaringen till att 

prissättningen i regel är under marknadspriset så de oinformerade investerarna ska vilja delta i 

börsnoteringar. Hanley & Wilhelm (1995) har dock i sin studie funnit att de välinformerade 

investerarna får en större del av tilldelningen i både under- och överprisade 

börsintroduktioner. Detta baserat på en studie av 38 bolagsnoteringar med endast en 

underwriter under perioden 1983-1988. Det visar sig emellertid att vinsterna från de 

underprisade noteringarna överträffar förlusterna vid överprisade motsvarigheter. Hanley & 

Wilhelm (1995) hänvisar bland annat till Benveniste & Spindt (1989) som påvisar att tack 

vare det överskott som uppstår mellan under- och överprisade noteringar skapas ett övertag 
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för underwritern gentemot de institutionella investerarna genom att “tvinga” dem att vara med 

vid olönsamma noteringar för att de ska få tilldelning vid de lönsamma motsvarigheterna. 

 Divergence of opinion 
Investerare har olika uppfattning om hur mycket en aktie är värd. Enligt divergence of 

opinion, som kan översättas till meningsskiljaktigheter, balanseras dessa åsikter med hjälp av 

positiva investerare som köper aktier och negativa investerare som blankar aktier. Teorin 

bygger på att blankningar är förbjudna vid börsnoteringar, vilket innebär att endast de positiva 

investerarna kan agera. Det bidrar till att värderingen går upp och skapar en för hög värdering. 

När blankning i ett senare skede blir tillåtet kommer de negativa investerarna ha möjlighet att 

påverka värderingen genom att blanka aktien och därigenom göra sin röst hörd och sänka 

aktiepriset. (Miller, 1977) 

 The bandwagon hypothesis 
Antagandet i denna teori är att investerare endast blir intresserade av att teckna aktier i bolaget 

om andra gör det. Ritter (1998) menar att genom underpricing kommer investerare att bli 

intresserade av investeringen vilket ger effekten att andra kommer följa efter. Welch (1992) 

kommer i sin studie från fram till liknande slutsatser. 

 The investment bankers monopsony power hypothesis 
Stora investmentbanker tar sig generellt sett inte an mindre bolag. Men i de fall där de gör det 

utnyttjar de sin makt och underprisar aktierna för att minska sina marknadsföringskostnader 

genom att ett lågt pris lockar underwriterns institutionella kunder att delta i noteringen. Chalk 

& Peavy (1987) kommer fram till att underwriters favoriserar aktörer som de har goda 

relationer med och allokerar en större del av aktierna i noteringarna som de medvetet 

underprisat till dessa aktörer. 

 Market feedback hypothesis 
Enligt denna teori har institutionella investerare större kunskap om konkurrenterna, 

branschen, marknaden som helhet och efterfrågan på tilldelningen för bolaget som ska noteras 

än underwriters och emittenter. Genom medveten underpricing hoppas underwritern att de 

institutionella investerarna ska lämna ut den information som endast de har tillgång till, vilket 

medför att fler ska bli intresserade av att teckna aktier och därmed driva upp priset. (Bal, 

2006) Jenkinsons & Jones (2007) kommer dock fram till att det snarare är relationen mellan 

underwritern och investeraren som styr allokeringen.  
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5.4 Metod för börsnotering 
Benveniste & Busaba (1997) analyserar skillnaderna mellan de två metoderna book building 

och fast pris. Book building ger en högre förväntad avkastning för emittenten, det vill säga 

noteringskursen hamnar närmare aktiens börsvärde eftersom introduktionskursen sätts utifrån 

potentiella investerares värdering av kursen. Detta medför att aktien blir mindre underprisad 

och därmed att mindre pengar lämnas på bordet. Men fast pris föredras för de emittenter som 

vill vara säkra på att erbjudandet fulltecknas och hur mycket finansiellt kapital som kommer 

att erhållas. Om det fasta priset sätts tillräckligt lågt kommer det att uppstå en stor efterfråga. 

Detta kombinerat med investerarnas tidsbegränsning för att fatta ett beslut gör att efterfrågan 

ökar ännu mer, då investeraren måste hinna med att teckna innan erbjudandet fulltecknas. 

5.5 Hot issue markets och hot market phenomena 
Ibbotson & Jaffe (1975) visar att det finns ett samband mellan olika börsintroduktioners 

underpricing. Om en notering som nyligen utförts varit mycket underprisad så är det större 

chans att nästa introduktion också är underprisad. Detta får konsekvensen att vissa 

tidsperioder karaktäriseras av hög avkastning under introduktionernas första dag. Dessa 

episoder kallas hot issue markets. 

I samma studie visar de att under gynnsamma marknadsomständigheter utförs det fler 

börsintroduktioner än normalt. På så sätt uppstår det ett så kallat hot market phenomena vilket 

karaktäriseras av ovanligt många introduktioner under en viss tidsperiod. (Ibbotson & Jaffe, 

1975) 

5.6 Tidigare studier 
Bradley & Jordans (2002) artikel avser att ge underlag för att prediktera kursutvecklingen för 

bolag som noteras. De använde fyra parametrar som grund för dessa prediktioner, overhang, 

partial adjustment-teorin, certification hypothesis samt fenomenet hot issue markets. 

Undersökningen baseras på 3325 börsnoteringar under tidsperioden 1990-1999.  

Overhang och hot issue markets beskrivs tidigare i studien. Partial adjustment-teorin bygger 

ursprungligen på Hanleys (1993) studie om huruvida förändringar av noteringskursen inom 

prisintervallet som uppges på prospektet påverkar kursutvecklingen. Hanleys forskning 

stödjer teorin att bolag vars noteringskurs justeras upp före börsnoteringen påvisar en mer 

positiv kursutveckling jämfört med bolag som inte justerar densamma, eller sänker den. The 
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certification hypothesis antar att när riskkapitalbolag är storägare i ett företag som noteras 

tenderar underprisningen att vara lägre än genomsnittet.  

 

Bradley & Jordan (2002) kunde statistiskt säkerställa att overhang, partial adjustment, samt 

hot issue markets kan hjälpa till att prediktera börsnoteringars underpricing. De kunde inte 

påvisa någon skillnad i den första dagens avkastning om ett riskkapitalbolag var storägare.  

 

Jewartowski & Lizińska (2012) har undersökt hur börsintroduktioner på Warsaw stock 

exchange i Polen presterat på kort och lång sikt mellan åren 1998 och 2008. I studien har 

justeringar av extremvärden för både de mest positiva och de negativa utfallen utförts. Kort 

sikt anses i detta fall vara en dag och lång sikt tre år. Studiens resultat uppvisade en 

genomsnittlig uppgång på 13,95 procent den första dagen. Efter tre år var den genomsnittliga 

avkastningen minus 22,62 procent. Ett noterbart mönster var att bolag med en hög räntabilitet 

på eget kapital presterade bättre än genomsnittet på kort sikt, men underpresterade på lång 

sikt. Författarna tror att detta beror på att de befintliga ägarna justerar bokföringen inför 

noteringen för att uppvisa goda nyckeltal och få högsta möjliga avkastning vid noteringen. 

Det faktum att de underpresterar på lång sikt kan vara en indikation på att detta antagande är 

korrekt.  

 

Ett svenskt exempel på detta är spelbolaget Leovegas som inför sin börsintroduktion sänkte 

sina marknadsföringskostnader, troligtvis för att frisera rörelseresultatet och därigenom 

attrahera fler investerare. (EFN, 2016) 

 

Banerjee, Dai, & Shrestha (2011) undersökte skillnaderna i underpricing mellan 36 olika 

länder under åren 2000 till 2006. Undersökningen baserades på fyra hypoteser. Den första 

hypotesen var att skillnaderna i underpricing mellan länder påverkades av varierande nivåer i 

den asymmetriska informationen mellan investerare. Denna asymmetri avgjordes genom att 

kontrollera hur många analytiker som följde bolagen i varje land som sedan sammanräknas till 

ett genomsnitt. De finner ett statistiskt samband mellan hög asymmetri, det vill säga få 

analytiker, och en högre grad av underpricing. 

 

Den andra hypotesen bygger på att nationer som har en högre grad av home country-bias har 

lägre underpricing, då investerarna hellre placerar sina pengar i hemlandet och bolagen 
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därmed inte behöver lämna lika mycket pengar på bordet för att locka till sig investerare. 

Även denna effekt är statistisk signifikant. 

 

Om landet har kraftfulla och effektiva lagar för aktieägare och mot insiderhandel är detta 

negativt för underpricing, då det ska gynna en effektiv marknad och korrekt prissättning. Oron 

för att bli bedragen minskar också vilket bidrar till att graden av underpricing inte behöver 

vara lika stor för att förmå investerare att delta i noteringen. Denna hypotes är statistiskt 

signifikant. 

 

Den sista hypotesen antar att underpricing sker för att minska risken för rättsliga efterspel. 

Författarna har bland annat använt sig av prospectus liability index för att avgöra hur pass stor 

risken är att hamna i en rättstvist. I undersökningen framgår det att teorin är statistiskt 

signifikant.  

 

I studien ingick 73 svenska börsintroduktioner. Dessa noteringar steg i genomsnitt med 21,79 

procent i värde under den första handelsdagen, vilket är mindre än 29 procent som är 

medelvärdet i urvalet. Under den undersökta perioden hade Norge lägst underpricing, cirka 

fyra procent och Kina visade på den högsta underpricingen med runt 57 procent. Inget land 

hade i genomsnitt en negativ prisutveckling under den första handelsdagen. (Banerjee, 

Shrestha, & Dai, 2011) 
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6. Metod 

6.1 Ansats och karaktär 
För att studera underpricing kommer kurshistorik över de börsintroduktioner som skett under 

perioden 1 januari 2000 till den 22 mars 2016 att undersökas med en tvärsnittsdesign. För 

varje introduktion samlas kursen för aktien och det valda jämförelseindexet OMXSBGI under 

de 30 första handelsdagarna samt ett antal variabler som enligt tidigare forskning antas ha en 

förklarande effekt. Eftersom de variabler som undersöks utgår från tidigare forskning och 

implementeras i vår studie för att testa huruvida teorin stämmer överens med den data som 

bearbetats anses vår ansats vara deduktiv. (Bryman & Bell, 2011)  

 

Teorin har hämtats från tidigare forskning som till största del har publicerats i tidskrifter. 

Studien är också av en kvantitativ karaktär. Anledningen till dessa val är att det finns offentlig 

och trovärdig data att insamla som vi ska testa statistiskt. Studien hade kunnat kompletteras 

med en eller flera intervjuer där investmentbanker, eller andra intressenter som är inblandade i 

börsnoteringar, får kommentera och förklara underpricing. Detta hade kunnat skapa en ökad 

förståelse och varit ett komplement till den teori som för närvarande existerar. (Bryman & 

Bell, 2011) För att göra en så välarbetad studie som möjligt valde vi dock att fokusera på den 

data som insamlats, och förlita oss på den teori som redan finns tillgänglig. 

 

I denna studie kommer det att förekomma både svenska och engelska ord. I de fall som ingen 

etablerad svensk översättning finns för den engelska termen kommer det engelska begreppet 

att användas. Detta val har gjorts för att undvika missförstånd och för att underlätta för läsaren 

som vill skaffa sig mer kunskap om teorin eller begreppet utanför denna studie. 

6.2 Data 
Eftersom datan hämtats från en extern källa benämns den sekundärdata. Då är det viktigt att 

vara kritisk mot vem som inhämtat datan, i vilket syfte och om den stämmer. (Dahmström, 

2011) Då vi i denna studie analyserar den sekundärdata som hämtats från Nasdaq OMX, 

skatteverket, finansinspektionen, statistiska centralbyrån och riksbanken kallas det 

sekundäranalys. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Data över kurserna för de bolag som inkluderats i studien och jämförelseindexet har insamlats 

från Nasdaq OMX (2016) Förhandsinformation om noteringarna har tagits från respektive 
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bolags prospekt. De flesta prospekt har hämtats ifrån Finansinspektionens prospektregister. 

(Finansinspektionen, 2016) I de fall där prospektet inte funnits tillgänglig via registret har de 

varit behjälpliga genom att maila prospekt på begäran. Noteringskursen har hämtats från 

skatteverkets hemsida. Den genomsnittliga växelkurs som används för att omräkna 

bolagsvärdet på de bolag som noterades innan ändringen har hämtats från riksbankens 

hemsida. 

 

Vid data som kan tolkas på olika sätt kan det givetvis vara ett problem att inte inhämta datan 

själv. I vår studie handlar det dock om data som endast kan tolkas på ett vis, till exempel 

aktiekurser, antal aktier som erbjuds till marknaden och vilka investmentbanker som agerat 

underwriters. Det finns inte heller någon möjlighet att på egen hand få fram denna data genom 

någon form av primärdatainsamling, vilket gör det naturligt att använda oss av den offentliga 

data som tillhandhålls. (Bryman & Bell, 2011) 

 

En av begränsningarna i sekundärdatan blir att vi själva inte kan påverka bortfallet, då vi får 

anpassa oss efter den data som finns tillgänglig. Mer information om bortfallet finns under 

rubriken “Bortfall”. 

6.3 Urval 
Vi använder följande urvalskriterier: 

 Bolaget måste introduceras på Stockholmsbörsen. 

 Aktien har inte handlats på en reglerad marknad dagarna innan introduktionen. 

 Företaget är inte en avknoppning från ett börsnoterat bolag. 

 Noteringen har skett inom tidsperioden 1 januari 2000 till den 22 mars 2016. 

 

Förutom Stockholmsbörsen finns även alternativa handelsplatser som t.ex. Aktietorget och 

First North. Då arbetet är tidsbegränsat har vi valt att endast undersöka Stockholmsbörsen, 

och bortser från de mindre listorna. 

 

Om aktien redan är noterad på en reglerad marknad går det inte att studera fenomenet 

underpricing eftersom aktien då är prissatt efter marknaden, det här kriteriet ger konsekvensen 

att inga listbyten eller sekundärlistningar (en aktie handlas på två eller flera börser) studeras. 

Avknoppningar kommer inte heller att studeras då en noteringskurs inte alltid tillämpas vid en 

avknoppning. Moderbolaget delar istället ut aktier i dotterbolaget till aktieägarna av 
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moderbolaget. (Berk & DeMarzo, 2014) Under den valda tidsperioden finns det 95 bolag som 

passar de ovannämnda kriterierna. 

 

Urvalet är viktigt i de fall där hela populationen av ekonomiska eller tidsmässiga skäl inte kan 

observeras eller utfrågas. I urvalsramen finns hela populationen med, och om alla har lika stor 

sannolikhet att bli utvalda i ett stickprov klassas det som ett sannolikhetsurval. I de fall där en 

eller flera delar av populationen inte har samma procentuella chans att bli utvalda handlar det 

om ett icke-sannolikhetsurval. (Bryman & Bell, 2011) Denna studie baseras på de 71 bolag 

som faller under urvalskriterierna och fortfarande har offentlig data att tillgå, och blir därmed 

en totalundersökning trots att vi på grund av otillgänglig data har ett bortfall på 24 bolag. 

(SCB, 2016) Det finns i studien inga justeringar för extremvärden, då inget värde stack ut till 

den grad att vi ansåg att justeringar erfordrades.  

6.4 Bortfall 
Utgångspunkten vid studiens början var att utföra en totalundersökning på alla de 95 

börsintroduktioner som skett under studiens tidsram, men på grund av bortfall så kommer 

endast 71 av bolagen att studeras. Observationerna som utgör bortfallet är de företag som 

blivit avnoterade ifrån Stockholmsbörsen, eftersom deras kurser då tas bort ifrån Nasdaq 

OMX kursdatabas varifrån vi hämtat all kursdata. Vi har kontaktat Nasdaq OMX i ett försök 

att få data på de bolagen utan resultat. Företag kan ha blivit avnoterade av olika skäl, till 

exempel konkurs, listbyte till en annan börs eller ett uppköp. 
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Tabell 1. Urval, population och andelen av populationen som ingår i urvalet. 

År Urval Population 
Procent av 
population 

2000 5 18 28% 

2001 4 6 67% 

2002 3 5 60% 

2003 0 0  

2004 2 3 67% 

2005 4 5 80% 

2006 7 9 78% 

2007 5 6 83% 

2008 1 1 100% 

2009 0 0  

2010 3 3 100% 

2011 4 5 80% 

2012 0 0  

2013 1 2 50% 

2014 12 12 100% 

2015 18 18 100% 

2016* 2 2 100% 

Totalt 71 95 75% 

Avrundat till hela procent. *Under perioden 1 januari 2016 till 22 mars 2016 
 

6.5 Källor 
Utgångspunkten för källor till arbetet finns i boken Corporate Finance som skrivits av Berk 

och DeMarzo samt Finansiell ekonomi i praktiken av Gavelin och Sjöberg. För att hitta de 

vetenskapliga artiklar som används i studien har Google scholar, Econlit samt DiVA används. 

I de första artiklar vi funnit intressanta har det refererats till många av de som senare använts i 

denna undersökning. Sökord som IPO, underpricing, IPO underpricing, IPO allocation 

användes för att hitta relevanta artiklar. Börsnotering förkortas ofta IPO, efter det engelska 
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namnet initial public offering. Artiklarna har huvudsakligen hämtats från tidskrifterna The 

Journal of Financial Economics samt The Journal of Finance. 

6.6 Reliabilitet och replikerbarhet 
En god reliabilitet avgör om studiens resultat hade blivit likadant om den utförts igen, och 

replikerbarhet bygger på att det ska vara möjligt att utföra studien likadant igen genom att 

utförandet beskrivs omsorgsfullt. All data är hämtad från tillförlitliga och välkända källor. 

Den är också offentlig och elektronisk, vilket innebär att den kan hämtas eller kontrolleras 

utan begränsningar. Datan är också baserad på historik och kan därför omöjligtvis ändras. 

Eftersom studiens datamaterial, dess ursprung samt metoder som används beskrivs utförligt i 

denna studie är det möjligt att utföra samma undersökning igen med samma utfall. Risken 

finns givetvis att ett eller flera av bolagen som finns med i datamaterialet i framtiden inte 

längre är noterade på Stockholmsbörsen och därmed försvinner ur Nasdaq OMX offentliga 

statistikdatabas. Då skulle en replikerande forskning inte ha tillgång till samma data från 

samma källa som använts för denna studie. (Bryman & Bell, 2011) 

6.7 Validitet 
För att resultatet i denna studie ska ge praktisk relevans till investerare är det av yttersta vikt 

att det vi avser att utforska också blir det som undersöks. Validitet handlar om just detta, och 

kan grupperas i olika underkategorier.  

 

Den interna validiteten avgör om de oberoende variablerna förklarar en förändring av den 

beroende variabeln och att det inte är det motsatta förhållandet mellan variablerna.  

 

Då studien baseras på alla börsnoteringar under en längre period garanterar det en god extern 

validitet, som bygger på att resultaten i studien kan appliceras på framtida börsnoteringar. 

(Bryman & Bell, 2011) 

6.8 Jämförelseindex 
OMXSBGI har i studien använts som jämförelseindex. Detta index innehåller cirka 80 stora 

och välomsatta bolag. Viktningen baseras på free float, vilket är den del av företagets aktier 

som kan anses vara tillgänglig för handel, och inte ägs av långsiktiga investerare. Skillnaden 

mellan ett prisindex(PI) och avkastningsindex(GI) är att ett prisindex endast visar 

aktiekurserna, och inte tar hänsyn till direktavkastningen i form av utdelningar. Ett 

avkastningsindex speglar avkastningen och där inkluderas utdelningar. (Nasdaq OMX, 2016) 
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Att välja ett prisindex som inte korrigerats för utdelningar ger därmed en skev bild av hur 

marknaden presterat, och därför föll valet på OMXSBGI. 

6.9 Aktiekurser 
Kurserna i studien baseras på stängningskursen för respektive dag. Alternativ till detta val 

hade varit att undersöka öppningskurser, högsta eller längsta intradagskurser eller ett 

genomsnitt för aktiens kurs för respektive dag. Öppningskursen ger enligt oss en sämre 

indikation, främst på första handelsdagen, då vi kan anta att volatiliteten är högre under den 

inledande handeln då investerare för första gången han köpa eller avyttra sina aktier. Vid 

börsens stängning har aktien handlats under dagen, vilket bör ha gett investerare möjlighet att 

positionera sig.  

 

Att mäta intradagskurser är intressant och vi rekommenderar vidare forskning inom området i 

slutet av denna studie, men på grund av studiens ringa omfattning i förhållanden till de 

tidsmässiga uppoffringar en sådan metod hade skapat har vi valt bort detta alternativ. 

 

Genomsnittskursen ger en mer nyanserad bild av aktiens pris då stora avvikelser mellan 

högsta och lägsta kurs korrigeras. Problemet med genomsnittskursen är att det är just ett 

genomsnitt, och kan bli en kurs som aktien faktiskt aldrig handlades på under dagen. Det gör 

att valet föll på stängningskursen, då de enkelt kan jämföras mellan olika tidsperioder och 

dessutom delvis korrigerar eventuella händelser som sker under dagen som skapar stora 

rörelser på marknaden, men inte har en bestående effekt.  

6.10  Riskjustering 
För att riskjustera portföljer har vi använt oss av Sharpekvoten, som beskrivs i den teoretiska 

referensramen. Vi använder Sharpekvoten två gånger, den ena gången med alla 

börsnoteringars avkastning som 𝑅𝑅𝑝𝑝 och den andra gången med OMXSBGI. Därefter jämförs 

resultaten för att avgöra vilken portfölj som genererat högst riskjusterad avkastning. Den 

riskfria räntan (𝑅𝑅𝑓𝑓) är svenska statsskuldväxeln med en månads löptid. Statsskuldväxelns 

årsränta har insamlats för samtliga noteringsdatum. Därefter har årsräntan dividerats med 360 

för att räkna fram dagsräntan. För att få en riskfri ränta för den trettionde dagen har årsräntan 

dividerats med 12. 
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6.11  Variabler 
De oberoende variabler som kommer undersökas är hur stor del av aktierna som de 

ursprungliga ägarna behåller relativt de aktier som erbjuds för teckning (overhang), 

bolagsvärdet vid noteringen, hur börsen har gått under 15 dagar innan noteringen samt om 

noteringen skett med en fast kurs eller via book building. 

 

  Avkastning 
Börsintroduktionens avkastning definieras som den procentuella förändringen mellan 

noteringskursen och aktiens marknadspris vilket uttrycks som 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖

− 1 

 

där Pi,t är aktiens pris för börsintroduktionen i vid börsens stängning för dagen t och POi är 

noteringskursen för börsintroduktionen i. 

 

OMXSBGIs avkastning uttrycks som 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚 =
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑖𝑖,0𝑚𝑚
− 1 

 

där m anger att det är OMXSBGIs stängningskurs under samma period som 

börsintroduktionen i för dagen t. I nämnaren används siffran 0 för att visa att det är 

stängningskursen vid dagen 0 vilket innebär handelsdagen innan introduktionen. 

 

Börsintroduktionens överavkastning gentemot marknaden beräknas enligt följande formel 

 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  

 

I likhet med bland annat Jewartowski & Lizińska (2012) samt Bradley & Jordan (2002) 

definierar vi underpricing som börsintroduktionernas avkastning på noteringskursen i slutet av 

den första handelsdagen. Det vill säga underpricing = 𝑅𝑅𝑖𝑖,1 till skillnad från 
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börsintroduktionernas överavkastning 𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑎𝑎  som är ett marknadsjusterat mått på den första 

handelsdagens avkastning. 

  Dummyvariabler 
Dummyvariabler kan endast anta två värden, förslagsvis noll eller ett. När vi ska undersöka 

hur en viss del av en variabel påverkar vår regressionsanalys kan vi enkelt välja att ha med en 

del eller inte genom att tilldela dummyvariabeln värdet ett, vilket innebär att den inkluderas i 

regressionsanalysen. Tilldelar vi istället dummyvariabeln värdet noll så exkluderas den i 

regressionen. 

  Overhang 
Overhang definieras som aktier som behålls av emittenten vid noteringen dividerat med 

antalet aktier som erbjuds vid teckningen. Datan över overhang är hämtat utifrån företagens 

olika prospekt. För antalet aktier används det högsta möjliga antalet aktier som erbjuds (om 

priset är lägst i prisintervallet) exklusive aktier uppkomna genom övertilldelningsprincipen.  

  Bolagets värdering 
Variabeln bolagets värdering definieras som antalet aktier vid börsintroduktionen gånger 

prisintervallets lägsta punkt, utifrån detta värde kommer bolagen att delas in i de tre olika 

kategorierna small cap, mid cap och large cap. Där small cap innehåller bolag värderade upp 

till 150 miljoner euro, mid cap utgörs av bolag värderade mellan 150 miljoner och en miljard 

euro och bolagen över en miljard euro tillhör large cap. Denna klassificering av bolags storlek 

existerar idag på Stockholmsbörsen men infördes år 2006 så det har inte funnits under hela 

undersökningsperioden. (Nasdaq OMX, 2012) Därför blir det nödvändigt att dela in de 

tidigare noteringarna efter denna kategorisering. Dessa kategorier kommer att utgöra 

dummyvariabler inom den multipla regressionsanalysen. För att företagens värde ska vara 

jämförbara gentemot varandra så har de justerats för inflation till 2015 års prisnivå för att 

sedan multipliceras med den genomsnittliga växelkursen mot Euron som gällde för år 2015. 

Därefter har de kategoriserats inom de ovan nämnda grupperingarna. 

  Börsens utveckling före notering 
För att se vad börsen befinner sig i för läge dagen före noteringen sker har variabeln börsen 

utveckling före notering (BUFN) tagits fram. BUFN utgör den procentuella ökningen eller 

minskningen av OMXSBGI från 15 dagar före börsintroduktionen till dagen före noteringen.  
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑃𝑃𝑖𝑖,0𝑚𝑚

𝑃𝑃𝑖𝑖,−14𝑚𝑚 − 1 

 

Där 𝑃𝑃𝑖𝑖,0𝑚𝑚  och 𝑃𝑃𝑖𝑖,−14𝑚𝑚  är OMXSBGIs värdering dagen före företaget i :s första handelsdag 

respektive 15 dagar innan den första handelsdagen.  

  Fast pris eller book building 
I vissa företag blir ett fast pris bestämt när investerare får möjlighet att teckna aktier, medan 

andra företag har en spread, där noteringskursen kan hamna inom ett förbestämt intervall 

under noteringens book building. I regressionerna som utförs har de bolag som använt sig av 

ett fast pris värdet 1 i dummyvariabeln ingen spread. 

6.12  Multipel linjär regressionsanalys 
För att kunna undersöka vilka faktorer som har en statistiskt signifikant påverkan på en 

börsintroduktions avkastning vid den första handelsdagen och den trettionde handelsdagen 

kommer en multipel regressionsanalys att utföras. Detta ger en riktningskoefficient (𝛽𝛽𝑥𝑥) som 

visar den uppskattade förändringen av den beroende variabeln (Y) vid en förändring av ett av 

den oberoende variabeln (X). En förutsättning för en användbar regressionsanalys är att 

kausaliteten stämmer överens med regressionens utformning. Detta innebär att de oberoende 

variablerna påverkar den beroende variabeln och att det motsatta förhållandet inte 

förekommer.  

 

Y = α + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 +...+ 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑘𝑘+ ε  

 

Interceptet (α) visar vid vilken punkt regressionslinjen och Y-axeln tangerar varandra, det vill 

säga börsintroduktionens avkastning om alla förklarande variabler antar värdet noll. 

Variationen som inte kan förklaras av de oberoende variablerna benämns feltermen (ε). Varje 

regression har en förklaringsgrad (𝑅𝑅2) som visar hur stor del av variationen av den beroende 

variabeln som kan förklaras av de inkluderade oberoende variablerna. (Stock & Watson, 

2015) 

  Metodik för regressionsanalys 
Utgångspunkten för regressionsanalysen är följande grundregression: 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 = α + 𝛽𝛽1𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚 + ε𝑖𝑖,𝑡𝑡 
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där som tidigare definierats 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 är avkastningen för bolaget i vid dag t och 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  är OMXSBGIs 

avkastning dag t under samma period som företag i. 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  ingår i alla regressioner oberoende av 

vilken signifikansnivå den uppvisar, som en kontrollerande variabel. Det innebär att dess 

effekt på 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 inte avses att studeras utan endast inkluderas för att kunna särskilja dess 

påverkan. Feltermen 𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑡𝑡 kommer innehålla de variationer i introduktionernas avkastning som 

inte kan förklaras av de inkluderade variablerna. Detta innebär att andra påverkande faktorer 

som utelämnats ur regressionsanalysen däribland kursdrivande nyheter, som vi valt att 

avgränsa oss ifrån, kommer att ingå i feltermen.  

 

Utifrån grundregressionen läggs fler variabler in i regressionen en i taget, de som visar på en 

statistisk signifikans på 10 procent signifikansnivå behålls till nästa regression för att kunna 

urskilja effekterna av de olika variablerna. Vi väljer att behålla marknadens avkastning i varje 

regression oberoende av dess signifikansnivå i enighet med Famas effektiva marknads 

hypotes. Variablerna prövas i följande ordning, BUFN, overhang, small cap, large cap och 

slutligen ingen spread. Variablerna small cap och large cap läggs in samtidigt då de båda 

avser att mäta effekten av bolagets storlek. Detta innebär att beroende på de olika variablernas 

statistiskt säkerställda påverkan kan regressionen som prövar variabeln ingen spreads 

påverkan ha mellan två och sex oberoende variabler. När en variabels påverkande effekt 

prövas används t-värdet från den senast gjorda regressionen som variabeln ingått i. (Stock & 

Watson, 2015) 

  Heteroskedasticitet 
En förutsättning för att kunna utföra en OLS-regression är att variablerna är homoskedastiska, 

det vill säga att feltermen är konstant över variablerna. Råder det motsatta tillståndet är 

variablerna heteroskedastiska vilket kommer ge variablerna missvisande feltermer. För att 

motverka detta kommer robusta standardavvikelser, som kan hantera heteroskedastiska 

feltermer att användas i de regressioner som utförs inom denna studie. Dessa feltermer ligger 

även till grund för de signifikansnivåer och t-värden som redovisas. (Stock & Watson, 2015) 

  Multikollinearitet 
Imperfekt multikollinearitet betyder att minst två oberoende variabler i regressionsanalysen 

korrelerar starkt med varandra. Perfekt multikollinaritet är precis som det låter en effekt av att 

de har en korrelationskoefficient på 1, vilket innebär ett perfekt samband. Problemet med 

detta är att variablernas separata effekt på den beroende variabeln då är osäker. För att 
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undersöka detta har en korrelationsanalys utförts (bilaga 1 och 2). Eftersom variablerna som 

är högst korrelerade uppvisar en korrelationskoefficient på 0,29 så är detta ett begränsat 

problem. För att motarbeta eventuella imperfekt multikollinearitet som ändå kan uppstå, 

kommer de oberoende variabler som inte kan statistiskt säkerställas från noll inte ingå i fler 

regressioner. 

Vid användande av flera dummyvariabler i en regression måste en av dem tas bort då de 

tillsammans skapar perfekt multikollinaritet, vilket kallas dummyvariabel-fällan. (Stock & 

Watson, 2015) I vår regressionsanalys var bland annat small cap, mid cap och large cap 

dummyvariabler vilket medförde att mid cap plockades bort för att undvika perfekt 

multikollinearitet. Detta får konsekvensen att small- och large caps beta värden ska tolkas 

som skillnaden i avkastning jämfört med om bolaget hade ingått i mid cap. 

  Statistisk signifikans 
I redovisningen av resultaten i studien testar vi om de oberoende variablerna är statistisk 

signifikanta på 1, 5 samt 10 procents signifikansnivå. Signifikansnivån är ett mått på i hur 

många procent av fallen man kan acceptera att ha fel, och därmed felaktigt förkastar 

nollhypotesen. Vanligtvis väljs en signifikansnivå ut och används genom hela studien. Vi har 

dock i likhet med Bradley och Jordan (2002) skapat en resultatmall för att enkelt kunna 

överblicka resultaten där det redovisas på vilken nivå de oberoende variablerna är statistiskt 

signifikanta med hjälp av olika antal stjärnor intill respektive tal. 

 

För att se om någon av de förklarande variablerna har någon statistiskt signifikant effekt på 

börsnoteringens utveckling så kommer följande hypotes att prövas på de olika variablerna:  

H0: β = 0 mot mothypotesen H1: β ≠ 0. Detta görs i en multipel regressionsmodell där de 

variabler som inte har någon statistisk säkerställd effekt på företagets avkastning plockas bort 

ur modellen, för att endast lämna kvar de förklarande variablerna. Om all information är 

korrekt värderad av underwritern och förankrad till noteringskursen så kommer ingen av de 

förklarande variablerna att ha en förklarande effekt, alltså kommer nollhypotesen att behållas. 

(Lövås, 2004) 

6.13  Hypoteser 
För att kunna utföra ett t-test måste ett av följande två krav att uppfyllas: observationerna är 

normalfördelade eller att antalet observationer överstiger 20 och att standardavvikelsen är 

okänd. (Lövås, 2004) Formeln nedan ger variabelns t-värde: 
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𝑇𝑇 =
x̄ − 𝜇𝜇�̅�𝑥
𝑠𝑠�̅�𝑥

√𝑛𝑛�
 

 

Där �̅�𝑥 är variabelns medelvärde i stickprovet, 𝑠𝑠�̅�𝑥 är den uppskattade standardavvikelsen för 

variabeln x, 𝜇𝜇�̅�𝑥 är nollhypotesens värde för populationens riktiga medelvärde, n är 

stickprovets storlek. T-värdet jämförs med det kritiska t-värdet som hämtas ifrån t-

fördelningens kvantiltabell och sedan kan nollhypotesen förkastas eller behållas utifrån de 

etablerade statistiska beslutsreglerna. 

 

Underpricing är som tidigare nämnts den första dagens avkastning, nollhypotesen 𝑅𝑅,1≤ 0 

kommer att prövas för att se om underpricing existerar i Sverige. Om nollhypotesen behålls 

innebär det att noteringskursen antingen är för högt satt eller att den är satt precis till den 

marknadsmässiga kursvärderingen. Förkastas istället nollhypotesen innebär det att 

teckningskursen är lägre än marknadspriset. 

 

För att se om börsintroduktionerna överavkastar marknaden vid sin introduktion så kommer 

hypotesen 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑎𝑎  ≤ 0 att prövas med ett t-test, där 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑎𝑎  är aktiernas genomsnittliga överavkastning 

gentemot OMXSBGI under handelsdagen t. Detta test utförs för både den första dagen och 

den trettionde dagen. Om nollhypotesen behålls innebär det att aktien har överavkastat 

jämförelseindexet. 

  Underpricing 
Forskning visar på att vid börsintroduktioner är noteringskursen lägre än vad aktiens 

marknadsbestämda pris vid slutet av aktiens första handelsdag. (Loughran & Ritter, 2002)  

 

Hypotes: Aktiernas pris kommer att överstiga den fastställda noteringskursen efter den första 

dagen. 

  Överavkastning  
Flera studier pekar på att börsintroduktioner ger större avkastning än marknaden på kort sikt 

men att de tenderar att underprestera marknaden på längre sikt. I likhet med Jewartowski & 

Lizińskas (2012) studie definieras introduktionernas genomsnittliga överavkastning gentemot 

marknaden som 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡  
𝑎𝑎  = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 - 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  
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Hypotes: Börsintroduktionerna överavkastar marknaden den första dagen. 

 

Hypotes: Börsintroduktionerna överavkastar marknaden den trettionde dagen. 

  Börsutveckling före notering 
Tidigare forskning visar på att börsens utveckling 15 dagar före noteringen till dagen före 

noteringen har en förklarande effekt på introduktionens avkastning. (Bradley & Jordan, 2002) 

Underwritern värderar bolaget och kommer tillsammans med emittenten överens inom vilket 

prisintervall eller det fasta pris som bolagets aktier ska inneha. Denna prissättning finns med 

på prospektet som investerare får ta del av. Eftersom noteringen sker i ett senare skede än 

värderingen som finns tillgängligt på prospektet antar vi att börsens utveckling innan 

noteringen kommer att påverka hur bolaget som börsintroduceras presterar. Detta då den 

relativvärdering som brukar utföras innebär att en förändring i marknaden också kommer 

påverka relationen mellan bolaget som ska noteras och jämförbara bolag som redan finns på 

börsen. 

 

Hypotes: Börsens utveckling före noteringen har en positiv påverkan på avkastningen den 

första dagen. 

 

Hypotes: Börsens utveckling före noteringen har en positiv påverkan på avkastningen den 

trettionde dagen. 

 

  Overhang 
Bradley & Jordan (2002) kunde i sin studie av 3325 börsintroduktioner i USA mellan åren 

1990 och 1999 visa att overhang hade en positiv påverkan på bolagets underpricing. Som 

tidigare nämnts blir de aktier som inte erbjuds till noteringskursen värderade till 

marknadspriset. Detta innebär att underpricing blir en allt mindre kostnad för de ursprungliga 

ägarna om overhang ökar (Loughran & Ritter, 2002). 

 

Hypotes: Overhang har en positiv påverkan på avkastningen under den första dagen. 

 

Hypotes: Overhang har en positiv påverkan på avkastningen till den trettionde dagen. 
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  Bolagets värdering 
The investment bankers monopsony power hypothesis antar att erkända underwriters helst 

inte samarbetar med mindre bolag. När de trots allt väljer att göra det kommer underpricingen 

att vara högre, för att tillgodose sina stora kunder och spara in marknadsföringskostnader. 

Jewartowski & Lizińska (2012) hänvisar till divergence of opinion när de talar om att mindre 

bolag tenderar att attrahera mer positiva investerare. Vi kommer därför att testa huruvida 

bolagets storlek påverkar underpricingen.  

 

Hypotes: Tillhör bolaget small cap kommer avkastningen under den första dagen att öka. 

 

Hypotes: Tillhör bolaget small cap kommer avkastningen under den trettionde dagen att öka. 

 

Hypotes: Tillhör bolaget large cap kommer avkastningen under den första dagen att minska. 

 

Hypotes: Tillhör bolaget large cap kommer avkastningen under den trettionde dagen att 

minska. 

 

  Fast pris eller book building 
Underwritern och emittenten väljer om bolaget ska noteras till ett fast pris eller via book 

building med ett prisintervall som kan justeras inför noteringen. Benveniste & Busaba (1997) 

menar att introduktioner som använt sig av ett fast pris tenderar att vara mer underprisade.  

 

Hypotes: Bolag som noteras med ett fast pris har en högre avkastning den första dagen. 

 

Hypotes: Bolag som noteras med ett fast pris har en högre avkastning den trettionde dagen. 
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7. Resultat 

7.1 Deskriptiv statistik 
 

Tabell 2. Inkluderade variabler. 

Variabel Förklaring 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 
Den genomsnittliga avkastningen på noteringskursen för de olika 
börsintroduktionerna vid dagen t. Underpricing definieras som 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡=1 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  Den genomsnittliga avkastningen på jämförelseindexet OMXSBGI för dagen t, ser 
till avkastningen på indexets värde dagen innan noteringens första handelsdag. 

𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑎𝑎  Den genomsnittliga överavkastningen gentemot marknadsindexet OMXSBGI för 
börsintroduktionerna för dagen t. Alltså 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚  

Overhang Overhang definieras som aktier som behålls vid noteringen dividerat med antalet 
aktier som erbjuds vid teckningen 

BUFN Börsens utveckling före notering. Beräknas som den procentuella skillnaden mellan 
OMXSBGI 15 dagar innan notering och 1 dag innan notering 

Small cap En dummyvariabel som antar värdet ett ifall företaget värderas till högst 
150miljoner euro vid noteringen. 

Large cap En dummyvariabel som antar värdet ett ifall företaget värderas över en miljard euro 
vid noteringen. 

Ingen spread En dummyvariabel som antar värdet ett om noteringskursen fastställts utan något 
prisintervall. 
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Figur 2. Genomsnittlig avkastning för börsintroduktionerna i urvalet och 
jämförelseindexet OMXSBGI. 

 

 

Figur 3. OMXSBGIs kurs och antalet börsnoteringar fördelat på år. 

 

Vänstra axeln anger kursen för OMXSBGI (blå linjen). Den högra axeln anger antalet 
börsintroduktioner (röda staplar). Antalet börsintroduktioner för åren 1999 och 2016 är 
exkluderade. 
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Tabell 3. Tabell över börsintroduktionernas och jämförelseindexets avkastning samt 
börsintroduktionernas överavkastning för dag 1 och dag 30. 

Variabel Medelvärde Median 

standardav
vikelse Minsta värde Högsta värde Observationer 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1 7,26 4,12 16,11 -22,89 95,71 71 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  -0,29 -0,21 1,21 -5,12 2,45 71 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑎𝑎  7,55 4,70 15,83 -22,36 95,44 71 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30 9,00 8,65 21,41 -35,53 72,80 71 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  -1,05 0,18 6,85 -17,54 9,98 71 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑎𝑎  10,06 7,20 21,13 -35,24 78,13 71 

Avrundat till två decimaler. 
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Tabell 4. Genomsnittlig avkastning dag 1, fördelat efter år. 

År Antal 𝑅𝑅𝑖𝑖,1 𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  Min (𝑅𝑅,1) Max (𝑅𝑅,1) Sd (𝑅𝑅,1) 

2000 5 21,18 -0,32 1,32 95,71 41,68 

2001 4 -11,32 -1,04 -22,89 3,51 11,25 

2002 3 1,70 -0,96 -8,97 7,69 9,27 

2004 2 9,89 0,85 -8,00 27,78 25,30 

2005 4 4,63 -0,04 0,00 12,69 6,04 

2006 7 2,18 -0,86 -7,74 11,50 5,96 

2007 5 1,98 -0,91 -1,35 9,77 4,47 

2008 1 12,12 0,30 12,12 12,12  

2010 3 0,85 0,41 -2,27 5,43 4,06 

2011 4 -1,33 -0,73 -4,29 0,00 2,03 

2013 1 5,28 -0,53 5,28 5,28  

2014 12 8,20 -0,25 -17,11 32,26 12,23 

2015 18 11,88 0,09 -5,88 40,00 13,46 

2016* 2 29,54 -0,12 19,35 39,73 14,40 

Totalt 71 7,26 -0,30 -22,89 95,71 16,11 

Avrundat till två decimaler. Min (𝑅𝑅,1) är det minsta värdet som funnits inom gruppen och max 
(𝑅𝑅𝑖𝑖,1) är det högsta värdet som funnits inom gruppen. Sd (𝑅𝑅,1) är standardavvikelsen. *Under 

perioden 1 januari 2016 till 22 mars 2016. 
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Tabell 5. Genomsnittlig avkastning dag 30 fördelat efter år. 

År Observationer Ri,30 𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  Min (𝑅𝑅,30) Max (𝑅𝑅,30) Sd (𝑅𝑅,30) 

2000 5 24,69 -1,68 0,00 57,14 25,05 

2001 4 -24,44 -5,94 -28,95 -19,75 4,08 

2002 3 -2,54 -14,08 -23,08 14,89 19,17 

2004 2 -1,48 -2,33 -16,67 13,70 21,48 

2005 4 20,98 2,96 14,44 28,18 5,74 

2006 7 5,29 6,39 -15,36 28,64 15,71 

2007 5 -5,80 -7,14 -23,72 5,17 10,97 

2008 1 4,55 -10,89 4,55 4,55  

2010 3 -8,55 1,37 -20,00 4,35 12,24 

2011 4 -7,94 -3,70 -23,10 0,41 10,38 

2013 1 6,04 3,28 6,04 6,04  

2014 12 14,20 1,88 -35,53 48,39 20,41 

2015 18 19,24 -1,27 -13,06 72,80 20,38 

2016 2 31,14 0,76 13,31 48,97 25,22 

Totalt 71 9,00 -1,06 -35,53 72,80 21,41 

Avrundat till två decimaler. Min  (𝑅𝑅𝑖𝑖,30) är det minsta värdet för 𝑅𝑅𝑖𝑖,30 som funnits inom 
gruppen och max  (𝑅𝑅𝑖𝑖,30) är det högsta värdet som funnits inom gruppen. Sd  (𝑅𝑅𝑖𝑖,30) är 

standardavvikelsen. *Under perioden 1 januari 2016 till 22 mars 2016. 
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7.2 Riskjusterad avkastning 
Enligt tabellen ovan har börsnoteringarna haft en högre avkastning jämfört med OMXSBGI 

men standardavvikelsen är högre. Om de båda avkastningarna riskjusteras blir de jämförbara 

oberoende av risk. Sharpekvoten visar att börsnoteringarna justerade för risk är en bättre 

investering än marknadsportföljen, både efter en och 30 handelsdagar. 

 
Tabell 6. Riskjusterad avkastning. 

 Avkastning Riskfri ränta Standardavvikelse Sharpekvot 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1 7,26 0,004 16,11 0,45 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  -0,29 0,004 1,22 -0,24 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30 9,00 0,126 21,41 0,41 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  -1,06 0,126 6,85 -0,17 

Avrundat till två decimaler. Riskfri ränta avrundad till tre decimaler. 
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7.3 Hypotestest 

 Underpricing 
Hypotes: 

H0: Börsintroduktionerna ökar inte i värde jämfört med noteringskursen den första dagen. 

H1: Börsintroduktionerna ökar i värde jämfört med noteringskursen den första dagen. 

 
Tabell 7. Underpricing. 

 
 

Nollhypotesen förkastas då t-värdet 3,796 överstiger det kritiska värdet 1,667. Nollhypotesen 

kan även förkastas på 0.5 procents signifikansnivå. 

  

𝑅𝑅𝑖𝑖,1 
Standardav

vikelse 
Antal 

observationer T-värde 
Antal 

frihetsgrader 
Vald 

signifikansnivå 
Kritiskt t-

värde 

7,26 16,11 71 3,796 70 5% 1,667 
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 Överavkastning 
Hypotes:  
H0: Börsintroduktionerna överavkastar inte marknaden den första dagen. 
H1: Börsintroduktionerna överavkastar marknaden den första dagen. 

 

Tabell 8. Överavkastning dag 1. 

 
 
T-testet ger ett värde på 4,02. Detta tal jämförs med ett kritiskt värde som hämtas ifrån t-

fördelningens kvantiltabell på en femprocentig signifikansnivå med 70 frihetsgrader. Det 

kritiska värdet för detta test är 1,667 och nollhypotesen ska förkastas om T-värdet överstiger 

det kritiska värdet. Nollhypotesen förkastas därför på en femprocentig signifikansnivå då 4,02 

överstiger 1,667.  

 
 
 

Tabell 9. Överavkastning dag 30. 

 
Liksom det förra T-testet jämförs detta resultat med t-fördelningens kvantiltabell på en 

femprocentig signifikansnivå med 70 frihetsgrader. Då 4,01 är större än 1,667 förkastas 

nollhypotesen på fem procents signifikansnivå. 

  

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑎𝑎  Standardavvikelse 
Antal 

observationer (n) T-värde 
Antal 

frihetsgrader 
Vald 

signifikansnivå 
Kritiskt t-

värde 

7,55 15,83 71 4,020 70 5% 1,667 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑎𝑎  Standardavvikelse 
Antal 

observationer (n) T-värde 
Antal 

frihetsgrader 
Vald 

signifikansnivå 
Kritiskt 
t-värde 

10,06 21,13 71 4,01 70 5% 1,67 
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7.4 Regressionsanalys 
 
 

Tabell 10. Regressionsanalys för den första dagens avkastning (𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟏𝟏). 

  
Beroende 
variabel: Ri,1 

(1) (2) (3) (4) (5) 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  3,44*** 
(2,93) 

2,18** 
(2,10) 

2,19** 
(2,08) 

2,16** 
(2,07) 

2,06* 
(1,99) 

BUFN  1,47** 
(2,63) 

1,46** 
(2,57) 

1,43** 
(2,58) 

1,47** 
(2,61) 

overhang    0,19 
(0,29)   

small cap    -4,32 
(-1,18)  

large cap     -1,45 
(-0,47)  

ingen spread     7,43 
(1,44) 

Intercept 8,28*** 
(4,00) 

8,32*** 
(4,35) 

7,93*** 
(3,20) 

9,58*** 
(4,03) 

7,23*** 
(3,64) 

Observationer 71 71 71 71 71 

Frihetsgrader 69 68 67 66 67 

Prob > F = 0,0046 0,0042 0,0097 0,0120 0,0059 

Justerad 𝑅𝑅2 0,0541 0,2099 0,1986 0,2005 0,2253 

Robusta t-värden redovisas inom parentes. Antalet asterisker visar om variabelns påverkan 
är signifikant skild från noll, en asterisk innebär att variabelns påverkande effekt är statistiskt 

signifikant på 10% signifikansnivå, två asterisker 5% och tre asterisker 1%. 
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Tabell 11. Regressionsanalys för den trettionde dagens avkastning (𝑹𝑹𝒊𝒊,𝟑𝟑𝟑𝟑). 

  
Beroende 
variabel: Ri,30 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  0,63* 
(1,75) 

0,61 
(1,66) 

0,62 
(1,66) 

0,53 
(1,38) 

0,59* 
(1,67) 

0,54 
(1,49) 

BUFN  1,25** 
(2,15) 

1,21** 
(2,05) 

1,11* 
(1,99) 

1,08* 
(1,97) 

1,12** 
(2,01) 

Overhang   0,80 
(1,08)    

Small cap    -15,3*** 
(-2,69)  

-16,72*** 
(-3,22)  

-14,92*** 
(-2,76) 

Large cap    -3,08 
(-0,61)   

Ingen spread     10,93 
(1,59)  

Intercept 9,67*** 
(3,98) 

10,0*** 
(4,23) 

8,33*** 
(2,96) 

14,20*** 
(4,75) 

12,86*** 
(4,73) 

13,88*** 
(-2,76) 

Observationer 71 71 71 71 71 71 

Frihetsgrader 69 68 67 66 66 67 

Prob > F = 0,0847 0,0084 0,0061 0,0004 0,0001 0,0001 

Justerad R2 0,0263 0,0850 0,0764 0,1598 0,1902 0,1707 
Robusta t-värden redovisas inom parentes. Antalet asterisker visar om variabelns påverkan 

är signifikant skild från noll, en asterisk innebär att variabelns påverkande effekt är statistiskt 
signifikant på 10% signifikansnivå, två asterisker 5% och tre asterisker 1%.   
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7.5 Oberoende variabler   
De oberoende variablerna redovisas nedan var för sig med betavärde, standardavvikelse och 

signifikansnivå samt vilken regression resultatet hämtats ifrån. 

 BUFN 
Tabell 12. BUFN:s påverkande effekt på börsintroduktionens avkastning. 

BUFN Beta (𝛽𝛽) Standardavvikelse  T-värde P-värde Från 
regression 

Dag 1 1,47 0,56 2,63 0,010 10, 2 

Dag 30 1,12 0,51 2,18 0,033 11, 6 

Beta värdet, standardavvikelsen och t-värdet är avrundat till två decimaler, p-värdet till tre 
decimaler. Spalten ”Från regression” anger vilken regression värdena utgår ifrån, där den 

första siffran anger vilken tabell och den andra siffran vilken kolumn. Robusta 
standardavvikelser, t-värden och p-värden anges. 

. 
 

Hypoteserna för BUFN är följande 

H0: BUFN har ingen påverkan på den första dagens avkastning. 

H1: BUFN har en påverkan på den första dagens avkastning. 

 

Vi förkastar H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

H0: BUFN har ingen påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

H1: BUFN har en påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

 

Vi förkastar H0 på 5 procents signifikansnivå. 
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 Overhang 
 

Tabell 13. Overhangs påverkande effekt på börsintroduktionens avkastning 
Overhang Beta (𝛽𝛽) Standardavvikelse T-värde P-värde Från regression 

Dag 1 0,19 0,64 0,29 0,772 10, 3 

Dag 30 0,80 0,74 1,08 0,283 11, 3 

Beta värdet, standardavvikelsen och t-värdet är avrundat till två decimaler, p-värdet till tre 
decimaler. Spalten ”Från regression” anger vilken regression värdena utgår ifrån, där den 

första siffran anger vilken tabell och den andra siffran vilken kolumn. Robusta 
standardavvikelser, t-värden och p-värden anges. 

 
Hypoteserna för overhang är följande 

H0: Overhang har ingen påverkan på den första dagens avkastning. 

H1: Overhang har en påverkan på den första dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

H0: Overhang har ingen påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

H1: Overhang har en påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

 Bolagets värdering 
 

Tabell 14. Small caps påverkande effekt på börsintroduktionens avkastning. 
Small cap Beta (𝛽𝛽) Standardavvikelse T-värde P-värde Från regression 

Dag 1 -4,32 3,66 -1,18 0,242 10, 4 

Dag 30 -14,92 5,40 -2,76 0,007 11, 6 

Beta värdet, standardavvikelsen och t-värdet är avrundat till två decimaler, p-värdet till tre 
decimaler. Spalten ”Från regression” anger vilken regression värdena utgår ifrån, där den 

första siffran anger vilken tabell och den andra siffran vilken kolumn. Robusta 
standardavvikelser, t-värden och p-värden anges. 
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Hypoteserna för small cap är följande 

H0: Att bolaget tillhör small cap har ingen påverkan på den första dagens avkastning. 

H1: Att bolaget tillhör small cap har en påverkan på den första dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

Hypoteserna för small cap är följande 

H0: Att bolaget tillhör small cap har ingen påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

H1: Att bolaget tillhör small cap har en påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

 

Vi förkastar H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 
 

Tabell 15. Large caps påverkande effekt på börsintroduktionens avkastning. 
Large cap Beta (𝛽𝛽) Standardavvikelse T-värde P-värde Från regression 

Dag 1 -1,45 3,05 -0,47 0,637 10, 4 

Dag 30 -3,08 5,06 -0,61 0,545 11, 4 

Beta värdet, standardavvikelsen och t-värdet är avrundat till två decimaler, p-värdet till tre 
decimaler. Spalten ”Från regression” anger vilken regression värdena utgår ifrån, där den 

första siffran anger vilken tabell och den andra siffran vilken kolumn. Robusta 
standardavvikelser, t-värden och p-värden anges. 

Hypoteserna för large cap är följande 

H0: Att bolaget tillhör large cap har ingen påverkan på den första dagens avkastning. 

H1: Att bolaget tillhör large cap har en påverkan på den första dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

Hypoteserna för large cap är följande 

H0: Att bolaget tillhör largel cap har ingen påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

H1: Att bolaget tillhör large cap har en påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 
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 Ingen spread har använts 
 

Tabell 16. Ingen spreads påverkande effekt på börsintroduktionens avkastning. 
Ingen 
spread 

Beta (𝛽𝛽) Standardavvikelse  T-värde P-värde Från regression 

Dag 1 7,43 5,15 1,44 0,154 10, 5 

Dag 30 10,93 6,89 1,59 0,117 11, 5 

Beta värdet, standardavvikelsen och t-värdet är avrundat till två decimaler, p-värdet till tre 
decimaler. Spalten ”Från regression” anger vilken regression värdena utgår ifrån, där den 

första siffran anger vilken tabell och den andra siffran vilken kolumn. Robusta 
standardavvikelser, t-värden och p-värden anges. 

Hypoteserna för ingen spread är följande 

H0: Ett fixerat pris har ingen påverkan på den första dagens avkastning. 

H1: Ett fixerat pris har en påverkan på den första dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå. 

 

Hypoteserna för ingen spread är följande 

H0: Ett fixerat pris har ingen påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

H1: Ett fixerat pris har en påverkan på den trettionde dagens avkastning. 

 

Vi behåller H0 på 5 procents signifikansnivå.  
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8. Analys 

8.1 Underpricing 
Studien bygger på fenomenet underpricing, som är en väldokumenterad och världsomfattande 

företeelse. Våra resultat visar precis som studien av Banerjee, Dai & Shrestha (2011) att 

underpricing existerar även i Sverige och i vår studie kan fastslås på 0,5 procents 

signifikansnivå. Undersökningen uppvisar en underpricing i Sverige på 21,79 procent, vilket 

skiljer sig markant från vår studie där underpricingen är 7,26 procent. Skillnaderna mellan 

undersökningarna är bland annat urvalsperioden där de startar samtidigt men vår studie 

sträcker sig ungefär tio år längre samt vilka listor företagen har hämtats ifrån. Deras urval och 

bortfall samt vilka marknadsplatser som inkluderas redovisas inte och skapar därför problem i 

direkta jämförelser. Eftersom 46 bolag har introducerats på Stockholmsbörsen under perioden 

2000 till 2006 och de undersöker 74 introduktioner, gör vi antagandet att bolag från andra 

listor inkluderas i deras studie till skillnad från vår studie 

 

När vi justerar den insamlade datan och endast observerar de bolag som noterats under samma 

period som Banerjee, Shrestha, & Dai (2011) framkommer det att underpricingen i vårt 

material endast uppvisar 4,77 procent. Vi finner det anmärkningsvärt att en ökad förändring 

sker trots anpassningen av tidsperioden, men antar att en del av detta grundar sig på bortfallet 

som råder i vår studie. Under år 2000 inkluderas fem av 18 börsintroduktioner i vår studie. 

Dessa bolag är i genomsnitt underprisade med 21,18 procent. Om de bolagen som tillhör 

bortfallet under år 2000 visar på en liknande underpricing, vilket teorin hot issue markets 

antar så är en del av skillnaden mellan studierna förklarad. En annan anledning till olikheterna 

i underpricing är att de inkluderar börsnoteringar från mindre listor. Eftersom insynen och 

transparensen generellt sett är lägre på de mindre listorna så kan den ökade underpricingen 

bero på att informationsasymmetrin är högre och påverkar graden av underpricing positivt. 

Detta stöds av market feedback hypothesis, där institutionella investerare har större kunskap 

om marknaden och därmed får köpa aktier i bolagen som ska noteras till ett lägre pris för att 

privata investerare ska bli lockade att delta. Denna typ att flockbeteende liknar the bandwagon 

hypothesis, som bygger på att underpricing lockar investerare som i sin tur lockar ännu fler 

investerare. Vi tillskriver med andra ord skillnaderna mellan studiernas resultat främst till 

urvalsskillnader. 
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Tabell 4 och 5 visar börsintroduktionernas och jämförelseindexets avkastning indelat efter år. 

Vad gäller årsindelningen ser vi tecken på hot market phenomena, vars teori bygger på att fler 

bolag noteras när omständigheterna på börsen är fördelaktiga. För att tydligare visa på detta 

mönster har vi skapat Figur 3. Innan och under börstoppar noteras fler bolag än vid en 

börsnedgång. Vid nedgången blir börsnoteringar mer sällsynt. När börsen sedan återhämtar 

sig blir antalet börsnoteringar fler och fler, tills nästa uppgångsfas är över och antalet sjunker 

igen. En annan teori som stämmer överens med våra resultat är hot issue markets, som innebär 

att börsnoteringar uppvisar mönster där de ibland underprisas mer och ibland mindre. Vi ser i 

det insamlade datamaterialet att dessa två företeelser tycks inträffa ungefär samtidigt. 

 

Om 2016 räknas bort visar det sig att den högsta underpricingen har skett i samband med 

starten på stora börsnedgångar(år 2000 samt 2008), för att åren efter ha förhållandevis skrala 

avkastningar. Faktum är att åren 2003, 2009 samt 2012 finns inga bolag med i vår studie, 

vilket är tätt inpå kraftiga börsnedgångar. Vi kan i och med detta utläsa vissa varningstecken, 

då avkastningen för 2015 är den tredje högsta, och början på 2016 uppvisar i stort sett samma 

avkastning som år 2000. Om den observerade trenden håller i sig betyder det att vi är vid en 

börstopp och i framtiden kan förvänta oss lägre avkastning på Stockholmsbörsen och 

dessutom lägre underpricing och färre börsnoteringar. Under sex av de 14 registrerade åren 

har inga negativa börsnoteringar registrerats, vilket betyder att alla bolag som noterades 

uppvisade positiv avkastning.  

 

Många av de teorier som under studiens gång påträffats och motiverats i andra 

undersökningar talar om allokeringen, det vill säga hur fördelningen av aktier sker vid en 

börsnotering. Kevin Rock har beskrivit den berömda teorin winners curse, som talar om 

skillnader i information mellan investerare. De institutionella investerarna har överlägsen 

kunskap om marknaden och kommer teckna aktier och få tilldelning i de noteringar som 

underprisats. De med underlägsen information (privata investerare) kommer främst att få 

tilldelning i de noteringar som överprisats. Detta får konsekvenser för den privata 

investeraren, eftersom hen har större chans att få tilldelning i de noteringar som är mindre 

underprisade än de som har större underpricing. Benveniste & Spindt (1989) säger dock att 

underwritern får ett övertag på de institutionella investerarna och kan tvinga dem att ställa upp 

både vid noteringar som framstår som attraktiva och oattraktiva. 
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Då tidsbegränsningen för uppsatsen tvingat oss att välja ett antal variabler att testa har 

allokeringen inte prioriterats. Ur en teoretisk synvinkel är detta dock givetvis intressant att 

undersöka vidare, men som praktisk relevans är det inget bra hjälpmedel då allokeringen sker 

efter att investerarens deadline för att teckna aktier har gått ut. 

8.2 Börsintroduktionernas avkastning 
Resultaten i tabell 3 visar att börsintroduktionerna överavkastar marknaden. 

Överavkastningen är statistiskt signifikant för studiens båda mätpunkter. Även om 

introduktionerna har en större risk än OMXSBGI påvisar resultaten i tabell 6 att 

börsintroduktionerna är en bättre investering även efter riskjustering.  

 

Jewartowski & Lizińska (2012) visar att introduktionerna överavkastar marknaden i deras 

tidiga fas men underpresterar marknaden i det längre perspektivet, vilket i deras studie är tre 

år. Våra resultat illustreras genom figur 2 som visar att det efter första dagens uppgång inte är 

en linjär nedgång, förutsatt en liknande långsiktig utveckling, utan att det på kort sikt varit en 

avkastningsmässig fördel att behålla de nynoterade aktierna under de första trettio dagarna. 

Underpricingen skapar kraftiga rörelser, så när marknaden justerar priset blir 

standardavvikelsen större än marknadens motsvarighet. Efter första dagens korrigering av 

priset är kursförändringarna förhållandevis små men positiva. Tabell 3 visar att ett aggregerat 

jämförelseindex under den första handelsdagen inte är lika volatil som börsnoteringarna med 

ett medelvärde på -0,29 procent. För OMXSBGI var den största nedgången -5,12 procent och 

den högsta uppgången 2,45 procent sett till dagen innan noteringen och den första 

handelsdagen. Den trettionde handelsdagen har de noterade bolagets avkastning ökat 

ytterligare både i jämförelse med noteringskursen men också i jämförelse med index. Den 

lägsta avkastningen har ökat något men den högsta har minskat. Standardavvikelserna är föga 

förvånande högre bland börsintroduktionerna än för marknaden, men den största marknads-

nedgången från ett bolags notering till den trettionde handelsdagen är 17,52 procent, vilket får 

anses vara en osedvanligt kraftig marknadsnedgång. Värdena som visas i tabell 3 för den 

trettionde dagen visar liknande mönster då den mest iakttagbara förändringen sker under den 

första handelsdagen. 

 

Den genomsnittliga avkastningen för OMXSBGI från dagen innan noteringen till den 

trettionde dagen har dock varit negativ. Detta genomsnitt kan bli missvisande för 

jämförelseindexets utveckling eftersom det under studiens undersökningsperiod första januari 
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2000 till den 22:a mars 2016 uppvisat en positiv avkastning på 112 procent, vilket indikerar 

en långsiktigt positiv trend.  

8.3 Börsens utveckling före noteringen 
Denna variabel användes av Bradley och Jordan (2002) som kontrollvariabel. Vi valde att 

undersöka om den har någon statistisk signifikans som oberoende variabel i vår studie och 

uppvisade detta på fem procents signifikansnivå. Det gällde både för den första dagen och för 

den trettionde dagen. Den uppvisade signifikansen kan tydas som att börsens utveckling före 

notering är ett tecken för att det råder optimism för marknadens kortsiktiga utveckling, som i 

sin tur avspeglas i en optimistisk syn på börsintroduktionens avkastning. Eftersom börsens 

utveckling innan noteringen är en av de allra enklaste parametrarna att kontrollera anser vi att 

detta statistiska samband är intressant för forskare som vill studera och förstå börsnoteringars 

utveckling. Problemet är dock att den praktiska betydelsen för investerare blir låg då 

teckningsperioden avslutas tidigare än dagen innan noteringen.  

8.4 Overhang 
Loughran och Ritter (2002) beskriver hur emittenten kan resonera vid börsnoteringen. Vid 

underpricing blir emittentens förlust i form av pengar som lämnats på bordet beroende av hur 

stor del av företaget som sålts till marknaden. Bolag med en hög overhang, det vill säga säljer 

en liten del av företaget, borde därför underprisas mer än ett bolag som har en låg overhang. 

 

Hur stor del av företaget som erbjuds till marknaden har enligt Bradley och Jordan (2002) ett 

samband med graden av underpricing. Inget samband kunde påvisas i vår studie. Detta kan 

bero på skillnader i antalet observationer mellan studierna, men också på nationella olikheter. 

8.5 Bolagets värdering 
Resultatet i studien visade att bolagen på small cap uppvisade en sämre avkastning den 

trettionde dagen jämfört med mid och large cap. Vid den första dagen kunde ingen statistiskt 

signifikant påverkan av bolagets värdering urskiljas.  

 

Jewartowski & Lizińska (2012) hänvisar till divergence of opinion och hävdar att mindre 

bolag tenderar att ha större meningsskiljaktigheter investerare sinsemellan. Det leder till att de 

optimistiska investerarna får inflytande över aktiens prissättning i början, vilket i sin tur leder 

till ett högt pris. När de optimistiska investerarna sedan försvinner från företaget eller att deras 
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entusiasm sinar och de pessimistiska motsvarigheterna tar över efter en längre period kommer 

kursen att falla. 

 

Eftersom vår studie har ett kortsiktigt perspektiv och undersöker de 30 första dagarna 

samtidigt som övrig forskning i regel ser minst ett år som lång sikt, hade vi hypotesen att 

bolagen i small cap skulle ha en bättre avkastning både under den första dagen och den 

trettionde dagen. Det visar sig att vi statistiskt inte kan säkerställa att bolag på small cap 

presterat bättre på kort sikt utan resultatet pekar snarare på en lägre grad av underpricing. Vi 

kan påvisa med statistisk signifikans att de har haft en sämre avkastning på den trettionde 

dagen. Det stämmer inte heller överens med teorin då det är tveksamt om 30 dagar kan räknas 

som lång sikt. En möjlig förklaring till detta kan vara att de pessimistiska investerarna har 

hunnit påverka de i sammanhanget mindre bolagen tidigare än väntat.  

 

Variabeln mid cap är utelämnad för att undvika multikollinearitet. Därför ska small- och large 

caps betavärden tolkas som skillnaden i avkastning om företaget ingår i small- eller large cap 

istället för mid cap. Både small- och large cap har negativa betavärden vilket tyder på att mid 

cap-bolagen har haft störst avkastning, detta kan dock inte bevisas statistiskt då endast small 

cap-bolagen har en avkastning som är signifikant skild från noll vid den trettionde dagen. 

8.6 Fast pris eller book building 
Vi fann ingen statistisk signifikans när variabeln testades i regressionsanalysen. Även om 

sambandet inte kunde bevisas statistiskt kan man utläsa tecken på att de börsintroduktioner 

som använt sig av ett fast pris istället för book building är mer underprisade. Denna indikation 

går i linje med Benveniste & Busabas (1997) antagande att bolag som inte använt metoden 

book building vid noteringen har en högre grad av underpricing. Då endast tio av 71 bolag 

noterades med fast pris ställer vi oss frågan om inte detta kan vara en anledning till att 

variabeln inte uppnådde statistisk signifikans.  

8.7 Regression 
I tabell 10 redovisas resultaten för regressionsanalysen som genomförts för den beroende 

variabeln aktiens avkastning under den första dagen. I kolumn ett under samma tabell visar 

variabeln OMXSBGI en statistiskt signifikant påverkan på den första dagens avkastning. 

Betavärdet för OMXSBGI är 3,44, vilket betyder att en enhets ökning av jämförelseindexet 

ökar den förväntade avkastningen på noteringen med 3,44 procent. Eftersom det är den enda 

oberoende variabeln i regression 1 och förklaringsgraden endast är 5,41 procent ger det dock 
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ingen pålitlig förklaring till aktiernas prisökning under den första handelsdagen. Den låga 

signifikansnivån visar att den med stor statistisk säkerhet skiljer sig från noll men den 

garanterar inte att den riktiga effekten är 3,44. Kolumn 1 uppvisar också ett alfa på 8.28 som 

även det är statistiskt signifikant, vilket visar att avkastningen under den första dagen 

förväntas vara positiv om inte marknaden har en negativ utveckling. Eftersom underpricing 

existerar tar det bort en del av betavärdets effekt, då underpricing skapar en stor rörelse i 

förhållanden till marknaden den första handelsdagen. Detta medför att betavärdet, som ska 

påvisa hur aktien rör sig i förhållande till marknaden, blir snedvridet efter den första dagens 

kursrörelser.  

 

Alla regressioner i Tabell 10 har ett signifikant intercept. Dessa intercept varierar mellan 7,93 

och 9,58 vilket innebär att en betydande del av noteringarnas underpricing inte kan förklaras 

av de inkluderade faktorerna. Även om regressionsanalysen skulle ha en hög förklaringsgrad 

hade den inte gett en fullgod förklaring till varför underpricing existerar, då interceptet är så 

pass stort som ovan redovisat och därmed lämnar ett tomrum som inte kan fyllas av 

betakoefficienter. Samma sak gäller för den trettionde handelsdagens regressioner där alfa 

varierar mellan 8,33 och 14,20, vilket redovisas i Tabell 11. Differenserna mellan de olika 

dagarnas intercept kan till en viss del förklaras av de negativa betavärden som small cap-

variabeln uppvisar vid den trettionde dagen. 

 

Det justerade R2-värdet uppnår som högst cirka 22 procent. Det innebär att regressionerna har 

en begränsad förklaring av de variationer i avkastning som finns. Vi antar att en hög 

förklaringsgrad kan vara svår att uppnå, för då hade man med precision kunnat förutspå vilken 

avkastning en notering skulle kunna ge och att det blir motsägelsefullt eftersom underpricing 

till viss del uppstår just på grund av den osäkerhet som finns innan noteringen.  
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9. Slutsatser 
Studiens syfte är att med hjälp av befintlig teori förklara och ge ytterligare förklaring till 

underpricing. Vi observerar föga förvånande att underpricing existerar, i likhet med många 

andra studier. Bolag som noteras överavkastar marknaden den första handelsdagen med 

ungefär 7,55 procent och på 30 dagar med 10,06 procent. 

 

I ett försök att vidareutveckla teorin har vi med hjälp av fem variabler varav jämförelseindex 

är en kontrollvariabel, i en regressionsanalys försökt finna statistisk signifikans. Resultaten 

visar att variablerna BUFN (börsens utveckling innan noteringen) och small cap är statistisk 

signifikanta. När börsen femton dagar innan noteringen har gett en positiv avkastning kan vi 

statistiskt säkerställa att detta har en positiv påverkan på noteringen, både på den första samt 

den trettionde handelsdagen. Vi kan också fastställa att bolag som har ett börsvärde på max 

150 miljoner euro har presterat sämre under studiens undersökningsperiod på den trettionde 

handelsdagen. 

 

Vi fann ingen statistisk signifikans för variablerna large cap, overhang och ingen spread. 

Resultaten ger indikationer på att ett fast noteringspris vid börsintroduktionen ger högre 

avkastning, men vi kan inte säkerställa det statistiskt. 

 

Vår studie täcker 71 bolag då vi riktat oss mot Stockholmsbörsen och valt bort de mindre 

listorna. Eftersom en stor del av underpricingen enligt winners curse bygger på 

informationsasymmetri gör detta att genomsnittsavkastningen på 7,26 procent troligtvis hade 

varit högre om dessa listor varit inkluderade i resultatet, där inte samma transparens och 

informationskrav finns. Jämförelser med Banerjee, Dai & Shrestha (2011) tyder på att det 

stämmer, då deras studie hämtar data från företag på mindre listor och uppvisar en betydligt 

högre grad av underpricing.  

 

Enligt divergence of opinion ska dessutom mindre bolag generellt sett locka till sig fler 

optimistiska investerare som gör att priset ska stiga extra mycket. Det går dock emot denna 

studies resultat, men som vi resonerar i analysen så kan det diskuteras huruvida ett bolag som 

värderas till 150 miljoner euro anses vara litet. 
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Vi ser också trender i hur börsen går och hur många bolag som noteras. Även graden av 

underpricing ser ut att styras av det allmänna börshumöret. Detta i linje med hot issue markets 

och hot market phenomena som bygger på att det finns heta och kalla perioder för 

börsnoteringar och dess underpricing går i vågor. Efter stora nedgångar ser vi ett minskat 

antal noteringar, och att omfattningen av underpricing minskar, vilket Figur 3 visar. 

 

Då ett flertal tidigare studier har undersökt större marknader såsom Loughran & Ritter (2002) 

samt Bradley och Jordan (2002), flera olika länder i samma studie (Banerjee, Dai & Shrestha, 

2011), eller helt enkelt haft en längre tidshorisont (Jewartowski & Lizińska, 2012) framstår 

våra 71 observationer som blygsamma. Studien är dock en totalundersökning vilket innebär 

att alla tillgängliga observationer finns med och därmed stärker reliabiliteten och genererar ett 

generaliserbart resultat. 

 

Studiens resultat kan användas av investerare som inte bara vill förstå fenomenet 

underpricing, utan också vill ta del av forskningsresultat som visar hur olika variabler 

påverkar bolag som noteras. Som vi nämnt ovan är dock trender i marknaden viktiga att ta 

hänsyn till, och med tanke på att förklaringsgraden är förhållandevis låg i våra 

regressionsanalyser uppmanar vi till försiktighet och poängterar att studiens resultat bygger på 

historisk data och att investeringar sker på egen risk. Då intercepten i regressionsanalyserna 

för både för första och trettionde handelsdagen är förhållandevis höga ger det en stor 

osäkerhet i vad som orsakar underpricing. Denna osäkerhet hade tack vare interceptens 

omfattning varit stor även om regressionsanalysens förklaringsgrad varit hög. Med tanke på 

dokumentationen som tyder på att börsintroduktioner på lång sikt underpresterar marknaden 

fyller denna studie ett viktigt tomrum i forskningen och kommer fram till att det i genomsnitt 

lönar sig att hålla noteringarna i 30 dagar och inte sälja sina aktier den första dagen efter den 

initiala positiva effekten av underpricing. 
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10. Vidare forskning 

10.1  Börsnoteringar på andra listor 
Då denna studie endast studerar hur Stockholmsbörsens noteringar har presterat kan det finnas 

ett intresse av att undersöka hur noteringarna på de alternativa handelsplatserna Aktietorget 

och First north. Då dessa bolag i regel har ett lägre börsvärde än sina motsvarigheter på 

Stockholmsbörsen och dessa handelsplatser inte har samma krav på transparens kan man anta 

att volatiliteten är högre. Många institutionella investerare har restriktioner gällande sina 

investeringar som då till exempel kan vara bolagsvärde, vilken lista bolaget är noterat på och 

så vidare. Det gör att bolag på Aktietorget och First north inte har samma möjlighet att locka 

till sig stora och stabila investerare vilket också borgar för en högre volatilitet. 

10.2  Studie baserad på intradagskurser 
De kurser som vår studie bygger på är stängningskurser för respektive dag. Det innebär att 

vad som händer under en handelsdag(intradag) inte observeras. För vidare studier kan det vara 

intressant att titta närmare på hur kurserna för bolag som noterats agerar intradag för att finna 

mönster att handla på. 

10.3  Genomsnittlig riskjusterad avkastning 
Denna undersökning har fokuserat att undersöka den första och trettionde handelsdagen för 

bolag som noteras på Stockholmsbörsen. För att få en bättre bild av vad som händer under dag 

två till dag 29 hade en studie som undersöker de 30 första dagarna med riskjusterad 

dagsavkastning kunnat bidra till utökad förståelse för börsintroduktioner. 

10.4  Kvalitativ studie via intervjuer med underwriters 
Eftersom underwriters tillsammans med emittenten kommer överens om det pris som 

marknaden erbjuds vid börsnoteringar skulle en kvalitativ studie där underwriters får ge sin 

syn på underpricing bör bidra till utveckling av teorin, då de som organisatör och stöd vid 

noteringen troligtvis har en stor påverkan på det pris som slutligen fastställs. 
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12. Bilagor 
 

Bilaga 1. Tabell över korrelationer för de inkluderade oberoende variablerna i 
regressionerna i tabell 10 

Dag 1 𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  BUFN Overhang Small cap Large cap 
Ingen 
spread 

𝑅𝑅𝑖𝑖,1𝑚𝑚  1,0000      

BUFN 0,2277 1,0000     

Overhang -0,0044 0,1038 1,0000    

Small cap -0,0432 -0,0915 0,0441 1,0000   

Large cap 0,0253 -0,0012 0,2903 -0,1837 1,0000  

Ingen spread 0,0588 0,0215 0,0997 0,2125 -0,1230 1,0000 

 
 
 

Bilaga 2. Tabell över korrelationer för de inkluderade oberoende variablerna i 
regressionerna i tabell 11 

 

Dag 30 𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  BUFN Overhang Small cap Large cap 
Ingen 
spread 

𝑅𝑅𝑖𝑖,30𝑚𝑚  1,0000      

BUFN 0,0165 1,0000     

Overhang -0,0202 0,1038 1,0000    

Small cap -0,0755 -0,0915 0,0441 1,0000   

Large cap -0,1179 -0,0012 0,2903 -0,1837 1,0000  

Ingen spread -0,1048 0,0215 0,0997 0,2125 -0,1230 1.0000 
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