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Sammandrag 

Tidigare forskning har visat på att internetbaserade bolag tidigare har varit mer underprissatta 

än andra bolag. Forskningen upplevs dock vara begränsad på om de fortfarande är mer 

underprissatta än övriga typer av bolag. Det finns aktörer som menar på att marknaden som 

helhet har genomgått ett skifte där bland annat ökad tillgång till privat kapital gör att bolag 

väntar med att börsnoteras eller helt förbiser en börsnotering. Vi argumenterar för att 

underprissättning bör vara ytterligare ett incitament till att internetbaserade bolag överser 

andra möjligheter till kapitalanskaffning och att förhållandet mellan internetbaserade bolag 

och underprissättning är intressant att undersöka.  

Studien undersöker totalt 121 bolag som har börsnoterats på amerikanska Nasdaq och New 

York Stock Exchange under perioden 2009-2016. Till hjälp har vi använt teorier om varför 

underprissättning uppstår samt tidigare forskning gällande internetbaserade bolags samband 

med underprissättning. Sambanden undersöks genom OLS-regressioner där totalt sex stycken 

olika modeller används. Vi finner starka samband för att internetbaserade bolag är mer 

underprissatta än övriga typer av bolag genom enkel linjär regression. Sambandet är 

fortfarande signifikant vid multipel linjär regression men det är dock en svagare signifikans. 

Resultatet visar även att internetbaserade bolags underprissättning troligtvis beror på att de 

berörs av faktorer som påverkar underprissättning i större utsträckning.  

Nyckelord: underprissättning, informationsasymmetri, internetbaserade bolag, börsnotering, 

IPO 
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1.      Inledning 
 

"I have some Internet stocks ... I'd sure like to buy more. But I'll think to myself, these stocks 

are ridiculously high, they CAN'T go higher. BUT THEY DO... I can't bear missing out on the 

excitement. But I also can't connect reality to what I see in the stock valuations." 

- En anonym investerare uttalar sig om internetbaserade bolag. Publicerad i Business 

week, 14 december 1998 (Bartov et. al, 2002). 
 

Under It-bubblan i slutet av 1990-talet genererade internetbaserade bolag cirka 36 % högre 

avkastning under första handelsdagen jämfört med andra typer av bolag, vilket antyder att de 

var relativt högt underprissättning i samband med en börsnotering (Ljungkvist & Wilhelm, 

2003). Om ett bolag underprissätts blir det en indirekt kostnad för dem då de missar möjligheten 

att samla in ytterligare kapital sett till marknadens efterfrågan (Bodie, Kane & Marcus, 2013). 

Något som är speciellt med internetbaserade bolag är att de ofta har höga värderingar trots att 

de inte har genererat någon vinst, detta är något som bidrar till deras underprissättning (Bartov 

et. al, 2002). I perioden kring millenniumskiftet ville internetbaserade bolag börsnoteras så 

snabbt som möjligt i ett försök att samla in kapital och vinna över marknadsandelar i en då 

snabbt växande bransch (Schultz & Zaman, 2000). Möjligheterna till kapitalanskaffning ser 

dock annorlunda ut nu jämfört med slutet 90-talet och detta medför att incitamenten för en 

börsnotering är färre idag än för cirka 15 år sedan (Erdogan, Kant, Miller & Sprague, 2016). 

 

Professor Jay Ritter vid Florida University anser att många mindre högteknologiska bolag, 

däribland internetbaserade bolag, numera blir uppköpta utanför börsen av större bolag som 

exempelvis Google. Anledningen grundar sig i att det för vissa bolag av den typen blir mer 

lönsamt eftersom ägarna får mer kapital än om de skulle valt att börsnoteras (Gillespie, 2015). 

Det blir även mer och mer vanligt att internetbaserade bolag genomför kapitalanskaffning 

genom privata investerare utanför börsen vilket gör att deras incitament till att börsnotera sig 

minskar ytterligare (Demos, 2015). En lagändring från 2012 underlättade kraven för hur många 

aktieägare ett bolag får ha utan att vara tvungen att bli publikt. Tidigare behövde ett bolag bli 

publikt om aktieägarna var fler än 500 stycken, i och med lag ändringen är det numera 2000 

aktieägare som är gränsen (SEC, 2018). På grund av ovanstående argumentation väntar bolagen 

längre med att bli publika eller väljer i vissa fall att helt avstå från att bli publika (Demos, 2015). 
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Detta skapar problem för Wall Street då en av deras huvudsakliga intäkter härstammar från att 

börsnotera unga bolag (Demos, 2015). Professor Jay Ritter har även konstaterat att 

medianåldern för de internetbaserade bolagen som noteras har ökat till 11 år (per år 2014) 

jämfört med 6 år som var medianåldern 2000 (Demos, 2015). En undersökning gjord av 

McKinsey co. styrker även detta påstående där de når slutsatsen att de största internetbaserade 

bolagen väljer att vara kvar längre på den privata marknaden nu jämfört med tidigare (Erdogan 

et. al, 2016). Efterfrågan för publika internetbaserade bolags aktier är fortsatt hög på basis av 

att deras aktier i genomsnitt presterar bättre än marknaden (Bou-Saba, 2018). Om färre bolag 

väljer att notera sig men efterfrågan förblir lika stor är ett troligt scenario att intresset för de 

internetbaserade bolag som noterar sig ökar. Det skulle i så fall öka underprissättningen enligt 

auktionsproblemet som innebär att investerare budar över varandra för tillhandahålla nya aktier 

(Rock, 1986). Det medför att priset på bolagets aktie går upp, utan att bolagets faktiska värde 

har undersökts (Rock, 1986). Att efterfrågan på internetbaserade bolags aktier rent generellt är 

hög framgår även av citatet i början av inledningen. Bartov et. al (2002) använder det som ett 

exempel för att förklara hur internetbaserade bolag kan ha en hög värdering trots att de inte 

genererat någon vinst.  

 

Internetbaserade bolag har tidigare varit mer underprissatta än andra typer av bolag (Bartov et 

al, 2002; Ljungqvist & Wilhelm, 2003). Dessa studier har dock undersökt deras 

underprissättning i samband med It-bubblan vilket torde påverka deras resultat. En annan 

anledning till deras underprissättning var dock att marknaden för internetbaserade bolag var så 

pass ny att investerare inte visste hur de skulle förhålla sig till dem (Ljungqvist & Wilhelm, 

2003). Marknaden antas ha utvecklats sedan dess och forskningen upplevs vara begränsad när 

det kommer till att undersöka om internetbaserade bolag fortfarande är mer underprissatta. Om 

de fortfarande är mer underprissatta borde det vara ytterligare ett incitament till att inte vilja 

börsnoteras eftersom de då missar att samla in kapital. Detta eftersom det blir en indirekt 

kostnad för bolagen (Bodie et. al. 2013).  

 

Anledningarna till att internetbaserade bolag vänder sig till privat kapital i större utsträckning 

beror troligtvis på flera faktorer, men om underprissättning förekommer skulle det kunna vara 

en del av förklaringen. Vissa aktörer inom branschen menar även på att antalet internetbaserade 

bolag förväntas öka i antal under det närmsta decenniet vilket gör det än mer intressant att 

undersöka förhållandet mellan internetbaserade bolag och underprissättning (Baretto, 2018). 
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Vad gäller underprissättning av aktier i samband med en IPO1 har det under lång tid funnits 

teoretisk konsensus att detta förekommer (Beatty & Ritter, 1986; Loughran & Ritter 2004; 

Ljungqvist 2007). En relativt vanlig metod för att mäta underprissättning är genom att 

undersöka avkastning under första handelsdagen (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). Graden av 

underprissättning verkar dock skilja sig rent historiskt. Mellan 1990-1998 var avkastningen 

under första handelsdagen i genomsnitt 15 % medan siffran var 65 % mellan 1999-2000, detta 

i och med It-bubblan. Mellan 2001-2003 var den genomsnittliga avkastningen på 12 % 

(Loughran & Ritter, 2004). Det finns dock studier som pekar på att det inte är bolagen i sig som 

är underprissatta utan att avkastningen under första handelsdagen snarare beror på att 

investerare blir lurade av alltför optimistiska kalkyler om bolagens tillväxt kombinerat med en 

överoptimistisk tilltro till dem (Purnanandam & Swaminathan, 2004). Därtill finns tidigare 

forskning som styrker denna slutsats eftersom IPOs i genomsnitt underpresterar i det långa 

loppet och att det beror på att prestationen inte blir likvärdig med vad som uppmålats inför 

börsnoteringen (Beatty & Ritter, 1986; Loughran & Ritter, 2004).  

 

Det finns olika studier som pekar på olika anledningar till att aktierna i samband med en IPO 

prissätts lägre än vad det korrekta värdet är, sett till marknadens efterfrågan. Genom att prissätta 

IPO lägre än marknadsvärdet ökar chanserna att få en lyckad notering, vilket gynnar deltagarna 

i emissionen. Samtidigt kan en IPO inte prissättas för lågt då detta drabbar de tidigare 

investerarna (Beatty & Ritter, 1986). En annan anledning till underprissättning anses vara att 

institutionerna2 som tillhandahåller aktierna från början löper en viss risk att inte få tillbaka sina 

pengar om den initiala aktiekursen inte möter efterfrågan på aktierna (Bodie et. al. 2013). Vad 

gäller investerares riskbenägenhet förekommer underprissättning i ett försök att kompensera 

investerare för risken att det kan förekomma dold information om bolaget. Detta är ett exempel 

på så kallad moral hazard som innebär att bolaget med avsikt döljer information som skulle 

skada dem (Nayyar, 1990).  

 

Oavsett anledning till positiv avkastning på första handelsdagen blir detta som nämnt en 

indirekt en kostnad för bolagen. Om kursen stiger med exempelvis 28 % första dagen innebär 

det att bolagen har missat 28 % i insamlat kapital eftersom marknaden uppenbarligen värderar 

bolagen högre än den initiala kursen (Bodie et. al, 2013). 

                                                             
1 Ett engelskt uttryck för börsnotering som används i stor utsträckning även i Sverige 
2 svensk översättning från underwriter 
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Genom att undersöka vissa karaktärsdrag för internetbaserade bolag kan det i viss mån visa på 

hypotetiska anledningar till att de löper en större risk för att bli mer underprissatta. Bland annat 

bygger deras värdering på förhoppningar om framtida intäkter och i vissa fall kan bolag inom 

denna sektor ha en hög värdering trots att bolaget i fråga inte har genererat någon vinst (Bartov 

et. al, 2002). Svårigheterna med att värdera dessa typer av bolag är att den förväntade 

avkastningen är svår att förutspå för bolag som förväntas ha en kraftigt stigande ökning i 

intäkter inom de närmsta åren (Elton, 1999). Det kan föreställas att ett bolag som är svårare att 

värdera har en mer volatil avkastning under första handelsdagen. Internetbaserade bolag har 

även större andel immateriella tillgångar än övriga typer av bolag (Bartov, et. al 2002). Ett bolag 

som omfattas av mer informationsasymmetri blir också mer underprissatt (Florine & Simsek, 

2006). Bolag med större andel immateriella tillgångar anses även mer riskfyllda at investera i 

och det tar institutionerna hänsyn till genom att justera priset nedåt innan aktierna släpps för 

handel (Welbourne & Andrews, 1996).  
 

Sammanfattningsvis upplevs några av incitamenten som leder till att internetbaserade bolag 

överväger att inte börsnoteras vara lättare tillgång till privat kapital, lagändringen som gör att 

de kan ha fler aktieägare utan att behöva börsnoteras samt kraven på att ha en tydligare 

kommunikation med marknaden och bolagets aktieägare. Ovan listade faktorer uppges även 

vara vara ett relativt nytt fenomen som leder till att marknaden som helhet ser annorlunda ut 

idag jämfört med för 15 år sedan. Det skulle kunna vara en förklaring till att vi upplever att 

ämnet är relativt outforskat. Artiklarna som tagits del av har dock inte nämnt något om 

underprissättning. Internetbaserade bolag har tidigare varit mer underprissatta än andra typer 

av bolag. Det kan argumenteras för att internetbaserade bolag innehar vissa egenskaper som 

leder till att de fortfarande kan vara mer underprissatta. Således upplevs det intressant att 

undersöka om de fortfarande är det. Den senaste stora börskraschen var under 2008 (Kingsley, 

2012) varpå det upplevs intressant att undersöka förhållandena efter det med start år 2009. 

Den vanligaste marknadsplatsen för internetbaserade bolag att börsnotera sig på notera sig på 

är New York Stock Exchange och Nasdaq (Bullock, 2018).  Således känns det även naturligt 

att undersöka bolag som har listat sig på dessa marknadsplatser. Utifrån detta formuleras 

studiens syfte. 
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1.1 Syfte 

Denna studie ämnar primärt att undersöka om det finns en skillnad i underprissättning mellan 

internetbaserade bolag och andra typer av bolag som har noterat sig på marknadsplatserna 

New York Stock Exchange och Amerikanska Nasdaq. 

 

1.2 Disposition 

I kapitel ett diskuteras bakgrunden till varför underprissättning för internetbaserade bolag 

upplevs intressant att undersöka. Kapitlet avslutas sedan med ett formulerat syfte och 

disposition. Kapitel två behandlar sedan en definition av internetbaserade bolag samt ett 

teoretiskt ramverk gällande underprissättning och tidigare forskning inom orådet. Hypoteser 

för denna studie vävs in i avsnittet som berör tidigare forskning. I Kapitel tre beskrivs den 

valda metoden samt hur datainsamlingen har skett. Här presenteras även valda modeller och 

motiveringen till varför valda modeller används. I kapitel fyra presenteras resultatet och 

analysen av resultatet med hjälp av tidigare forskning. I kapitel fem presenteras sedan 

slutsatser, begränsningar samt förslag till vidare forskning.  
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2.  Teori 

2.1 Internetbaserade bolag 
 

Samtliga börsnoterade bolag har en bransch klassifikation benämnt Standard Industrial 

Classification, förkortat SIC. Ljungqvist & Wilhelm (2003) definierar ett bolag som 

internetbaserat ifall det har en SIC-kod mellan 3570-3579.  Det finns olika typer av SIC-koder 

som kan användas, fyrsiffriga eller sexsiffriga SIC-koder, när fyrsiffriga koder används blir 

det mer heltäckande än om sexsiffriga koder används (Fama & French, 1997). Med bakgrund 

i detta är den valda metoden att använda sig av fyrsiffriga SIC-koder ( se Benveniste, 

Ljungqvist, Wilhelm, and Yu 2003; Ljungqvist & Wilhelm 2003). I denna undersökning var 

det totalt sex stycken olika SIC-koder som kom att klassas som internetbaserade, definitionen 

av koderna följer enligt3: 7370 Dataprogrammering, Data processer, och Data Service, 7371 

Dataprogrammeringsservice, 7372 Färdigutvecklad mjukvara, 7374 Processdata och 

förberedning av processdata, 7389 Business service inte klassicierat någn annanstans, vid en 

översikt av denna klassifikation (7389) innehöll den mestadels internetbaserad service varpå 

den ansågs nödvändigt att ha med i stickprovet som undersökningsobjekt. Den sista 

klassifikationen är 3577 Hjälputrustning för datorer. Enligt Ljungqvist & Wilhelm (2003) 

innebär denna SIC-kod att bolaget egentligen klassas som högteknologisk eftersom de 

tillverkar datorutrustning (koder mellan 3570-3579). Vid en bedömning av bolagen i 

stickprovet för denna undersökning som har denna klassifikation ansågs de till stor del vara 

mjukvarubaserade vilket gör att det faller in under ramen för de bolag som ämnas att 

undersökas. Övriga SIC-koder mellan 7370-7379 som inte redan nämnts förekom inte bland 

bolagen.  

2.2 IPO-processen 
När ett företag skall göra en börsintroduktion är det vanligaste sättet att göra det genom en 

nyemission. De emitterade aktierna sätts till en fast kurs som sedan släpps till allmänheten. 

Genom att göra en nyemission får företaget in kapital i samband med börsintroduktionen. Själva 

processen är att företaget anlitar en institution som värderar bolaget och bestämmer den initiala 

aktiekursen. Institutionen tillhandahåller ett prospekt från bolaget, gör en värdering och 

försöker sedan sälja in aktierna till andra institutionella investerare som i sin tur säljer dem 

vidare på andrahandsmarknader där privatpersoner sedan kan inhandla dem. Det ska nämnas 

                                                             
3 Svensk översättning av SIC-koder, för engelsk benämning se https://siccode.com/ 
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att prospektet i princip är en offentlig handling och kan läsas av vem som helst, inte enbart 

institutionen (Bodie et al, 2013). 

  

Genom att studera processen går det att urskönja hur detta kan generera lönsamhet för de olika 

aktörerna. Institutionen tillhandahåller exempelvis cirka 7 % av den totala kapitalanskaffningen 

(Bodie et al, 2013). Om aktiepriset ökar under första handelsdagen, vilket så ofta är fallet, gör 

de institutionella investerarna en vinst (Beatty & Ritter, 1986). 

                    

2.3 Underprissättning 

Något som är empiriskt fastställt är att underprissättning förekommer vid en IPO (Beatty & 

Ritter 1986; Loughran & Ritter 2004; Ljunqvist, 2005). Som tidigare nämnt kan detta ses som 

en kostnad för företagen eftersom det leder till att de inte maximerar kapitalanskaffningen 

(Bodie et. al, 2013). Det finns argument för att det är två delar som styr underprissättningen; 

dels att det initiala priset är något rabatterat samt att den andra delen består av marknadens 

reaktioner under första handelsdagen (Florine & Simsek, 2006).  Ett sätt att mäta 

underprissättning är att se hur mycket aktiekursen ökar under första handelsdagen (Bartov et. 

al,  2002; Ljungqvist & Wilhelm, 2003). 

 

Initialt uppstår underprissättning baserat på förhållandet mellan institutionen där denne har stor 

påverkan. Tidigare studier har visat på att denne har diverse incitament att sätta ett lägre pris 

från början. Att några av dessa incitament realiseras skulle kunna bero på att det inte finns någon 

laglig reglering för eventuell skada som kan drabba bolaget vid underprissatta aktier (Hughes 

& Thakor, 1992). Det finns en viss konsensus som menar på att ett av dessa incitament är att 

institutionen som tillhandahåller prospektet från början är väl medveten om det är ett dåligt 

prospekt eller ett bra prospekt.  I och med att pengar tjänas in på avgifter som tillhandahålls när 

aktierna säljs kan de sätta ett underpris på ett bra prospekt för att locka till sig ytterligare 

investerare som försöker göra sig ett kap (Allen & Faulhaber, 1989; Loughran & Ritter, 2004). 

  

En annan anledning uppges vara att investerare skadas av att det förekommer så kallad 

informationsasymmetri mellan bolaget och potentiella investerare (Chang & Su, 2010; 

Schewert, 2002). Det innebär att det är beteendevetenskapliga teorier som spelar in. Adverse 

Selection i detta fall innebär att bolaget antas känna till deras kvalité men att investerarna saknar 

tillräcklig information för att kunna göra samma bedömning som bolaget själva och inte vet om 

de gör en bra eller dålig investering (Akerlof, 1970; Nayyar, 1990). Ett exempel på detta är att 
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privata bolag ofta använder oprövade affärsmodeller vilket innebär att de tillämpar en viss 

diskretion kring bolagets tillgångar och operationella verksamhet (Alchain & Woodward, 

1988). En annan beteendevetenskaplig faktor är Moral Hazard som i detta fall innebär att det 

finns en risk att bolagen har en dold agenda (Nayyar, 1990). Det skulle exempelvis kunna vara 

att bolagen med avsikt döljer information som kan skada dem vilket bidrar till 

informationsasymmetri (Nayyar, 1990). En tidigare studie har visat på att institutioner 

kompenserar investerare för just informationsasymmetri och initial underprissättning inte 

enbart beror på olika incitament för institutioner utan att det även ligger i investerares intressen. 

Det innebär att initial underprissättning inte enbart beror på incitamenten som institutionen har. 

I sådant fall skulle det innebära att det alltid uppstår en intressekonflikt inför en IPO. Det finns 

forskning som menar på att det i många fall, både inom forskning och andra områden, antas 

föreligga just en intressekonflikt. De argumenterar för att adverse selection och moral hazard 

spelar in och att institutioner och bolag snarare samverkar för att motverka detta, en naturlig 

konsekvens blir då någon grad av underprissättning (Florin & Simsek, 2006).  Tidigare resultat 

kan tolkas som att det per automatik inte föreligger en intressekonflikt. De argumenterar för att 

institutionens eget rykte kan skadas om underprissättningen blir allt för omfattande. Således 

menar de på att det finns en optimal nivå av underprissättning som innebär att bolaget som 

börsnoteras inte missar allt för mycket av möjligt insamlat kapital samtidigt som institutionens 

eget rykte inte skadas (Beatty & Ritter, 1986).   

  

2.3 Marknadens reaktioner under första handelsdagen  

Marknadens reaktioner under första handelsdagen och även framtida handelsdagar har till stor 

del förklaring i beteendevetenskapliga ekonomiska teorier om att investerare inte är fullt 

rationella. Många investerare fattar sina beslut på hur de tror att andra investerare kommer att 

fatta sina beslut istället för att undersöka bolagets faktiska värdering (Nelson, 2002; Ritter & 

Welch, 2002;Welch, 1992). En effekt av detta irrationella beteende är det så kallade 

auktionsproblemet, vilket innebär att om det är en hög efterfrågan på aktierna under första 

handelsdagen blir effekten att investerare i princip budar mot varandra om att tillhandahålla 

aktierna vilket gör att kursen stiger under första dagen (Rock, 1986). Detta stöds även i tidigare 

forskning som visar på att marknaden i genomsnitt övervärderar IPOs eftersom att de 

underpresterar i längden (Loughran & Ritter, 1995). En annan marknadsspecifik faktor är när 

det är en het marknad för nyemissioner4, som innebär att efterfrågan på nyligen noterade bolag 

                                                             
4 svensk översättning av ”hot-issue market” 
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är högre än i vanliga fall, vilket ökar graden av avkastning under första handelsdagen 

(Ibbotsson, Sindelar & Ritter, 1994). Det är dock svårt för investerare att vara fullt rationella 

eftersom det finns många bolag där deras värdering bygger på en framtidstro samt stora 

immateriella tillgångar. Dessa typer av bolag är svåra att värdera (Francis & Schipper, 1999). 

Bolag som har hög andel av immateriella tillgångar bedöms vara mer riskfyllda eftersom de vid 

låg lönsamhet inte kan täcka sina skulder genom att sälja av materiella tillgångar (Welbourne 

& Andrews, 1996). Det finns olika typer av värderingsmodeller som i viss mån både kan mäta 

och förklara hur dessa typer av bolag värderas. 

  

2.4 Tidigare forskning om underprissättning för internetbaserade bolag 
 

Runt millennieskiftet ville internetbaserade bolag börsnoteras så snabbt som möjligt i ett försök 

att samla in kapital och vinna över marknadsandelar (Schultz & Zaman, 2000). Det verkar dock 

ha ändrats över tid där de numera är privata under en längre period än vad de var förut (Erdogan 

et. al, 2016). En av anledningarna till detta fenomen uppges bland annat vara en lagändring som 

gick igenom i USA 2012 som gjorde att bolag kunde ägas av fler aktieägare än tidigare utan att 

behöva redovisa finansiella rapporter (SEC, 2018). Andelen privatkapital som investeras i 

privata bolag har även ökat markant senaste åren, under 2013 investerades totalt 26 miljarder 

dollar, medan det under 2015 investerades 75 miljarder dollar. Detta leder till att möjligheterna 

till kapitalanskaffning utanför börsen är större för internetbaserade bolag nu jämfört med 

tidigare (Erdogan et. Al, 2016).  
 

Tidigare studier har i sina resultat visat på att underprissättning förekommer (Beatty & Ritter, 

1986; Ljungqvist, 2005). Det skiljer sig dock beroende på vilken tidsperiod som undersöks 

beroende på vilket klimat som råder på marknaden och om det är en hög efterfrågan på 

nyemitterade aktier (Beatty & Ritter, 1986; Ibbottsson, Sindelar & Ritter, 1994; Loughran & 

Ritter, 2004; Ljungqvist & Wilhelm, 2003). 

 

Avkastningen under första handelsdagen var som störst under It-bubblan, vilket kan antyda att 

underprissättning var som högst under den tidsperioden för alla typer av bolag. En anledning 

till detta var att andelen insynspersoner som äger aktier i egna bolaget förändrades under denna 

period. Tidigare ägdes cirka 70 % av bolagets aktier av styrelsen och VD, siffran minskade till 

52 % under perioden för It-bubblan. Det grundar sig i principal-agent teorin om att agenten har 
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mindre incitament som är fallet när ägarskap av styrelse och VD är lägre. Inför en börsnotering 

minskades således beslutsfattarnas intresse när det kom till att kontrollera IPO-processen, bland 

annat genom att inte lägga samma vikt vid att aktien får ett rättvist pris så att bolaget får in så 

mycket kapital som möjligt (Ljungqvist & Wilhelm, 2002).  

 

Då undersökningsperioden i denna studie inte är densamma som undersökningsperioden för 

ovan nämnda studier upplevs det nödvändigt att kontrollera för om underprissättning 

förekommer, således formuleras en första hypotes: 
 

H1: Samtliga bolag i denna studie är underprissatta genom att avkastningen under första 

handelsdagen är större än 0 %.  
 

Det som var speciellt för perioden under It-bubblan var att många högteknologiska bolag, 

däribland internetbaserade bolag valde att gå till börsen då efterfrågan på den typen av aktier 

var större än vanligt (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). Det som beskrivs som en het marknad för 

emissioner (Ljungqvist, 2005). De var mer underprissatta än andra typer av bolag redan innan 

It-bubblan, men inte i samma utsträckning. Mellan 1999-2000 hade internetbaserade bolag 

cirka 35 % högre genomsnittlig avkastning under första handelsdagen jämfört med andra typer 

av bolag. En annan anledning, förutom att ägarstrukturen ändrades, uppgavs vara att marknaden 

för internetbaserade bolag vid den här tidpunkten var så pass ny att investerare, analytiker och 

andra intressenter inte visste hur de skulle förhålla sig till internetbaserade bolag (Ljungqvist & 

Wilhelm, 2003).  

 

En aspekt som gör internetbaserade bolag lite speciella är att de ofta har stor andel immateriella 

tillgångar i förhållande till fysiska tillgångar (Bartov et. al, 2002). Detta kan rent teoretiskt leda 

till att dem blir mer underprissatta då bolag som har stor skillnad mellan bokfört värde på 

tillgångar och bokfört marknadsvärde anses som mer osäkra investeringar (Welbourne & 

Andrews, 1998). Anledningen till att de är mer osäkra investeringar baseras även på att det är 

svårt att värdera internetbaserade bolag. Detta eftersom internetbaserade bolag investerar i att 

försöka hitta ny teknologi som kan ge dem en fördel gentemot konkurrenter, något som är mer 

osäkert än att investera i exempelvis forskning och utveckling (Bartov et . al, 2002). Det anses 

även bidra till underprissättning eftersom marknaden, institutioner och andra intressenter inte 

har någon bra modell för att värdera dessa typer av bolag vilket leder till att det skiljer sig från 
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fall till fall. Investerare har höjt på ögonbrynen angående detta och vissa anser att 

internetbaserade bolag konstant är övervärderade (Bartov et. Al, 2002). Personer som arbetar i 

internetbaserade bolag eller arbetar nära dem anser dock inte att dem är övervärderade (Schultz 

& Zaman, 2000). Emellertid finns det svaga bevis som pekar på att vissa internetbaserade bolag 

har som avsikt att erbjuda övervärderade aktier till marknaden för att tjäna pengar. Bevisen för 

detta är dock svaga och det kan inte fastställas att så är fallet (Schultz & Zaman, 2000).  

 

Internetbaserade bolag värderas som nämnt efter sin framtida potential då investerare baserar 

sina investeringar på förhoppningar om framtida ökade intäkter. Det förklarar i viss mån varför 

värderingen av internetbaserade bolag var så pass hög som den var under IT-bubblan då 

marknaden hade stora förväntningar på de internetbaserade bolagens tillväxt (Bartov et. Al, 

2002). Bolag som förväntas ha kraftigt stigande är även svåra att värdera, något som även tar 

sitt uttryck i att det uppstod en IT-bubbla som sedan sprack (Francis & Schipper, 1999). Det 

ledde till att analytiker började ta fram andra typer av nyckeltal i ett försök att ge 

internetbaserade bolag en mer korrekt värdering (Bartov et. Al, 2002). Utifrån att 

internetbaserade bolag upplevs svårare att värdera formuleras en andra hypotes: 
 

H2: Variansen i avkastning under första handelsdagen är mer varierande för Internetbaserade 

bolags än för andra typer av bolag. 
 

Utöver att internetbaserade bolag är svåra att värdera finns det andra faktorer som bidrar till att 

underprissättning förekommer i ett försök att kompensera investerare för riskfyllda 

investeringar. Yngre bolag använder sig ofta av oprövade affärsmodeller (Reilly & Brown, 

2009). Internetbaserade bolag kategoriseras ofta som yngre typer av bolag, dels då 

internetbranschen är relativt ny, men även eftersom de ofta påskyndar processen att börsnoteras 

i ett försök att vinna över marknadsandelar (Schultz & Zaman, 2000).  

 

Tidigare forskning inom området verkar påvisa att internetbaserade bolag riskerar större grad 

av underprissättning än andra typer av bolag eftersom de besitter vissa egenskaper som leder 

till att de ibland kan anses som mer osäkra investeringar. Om så är fallet skulle det innebära att 

de alltid kommer att vara mer underprissatta än andra typer av bolag. Utefter detta resonemang 

formuleras en tredje och sista hypotes för undersökningsperioden i denna studie.  
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H3: Internetbaserade bolag är mer underprissatta än andra typer av bolag. 

3. Metod och data 
Detta är en kvantitativ studie där det har genomförts tre olika tester, där de två första testerna 

genomfördes i syfte att bekräfta teorier från tidigare forskning om att underprissättning 

förekommer. Samt att internetbaserade bolag är mer svårvärderade än andra typer av bolag. Det 

tredje testet får anses återspegla huvudsyftet med undersökningen där det tas fram en 

regressionsmodell för att undersöka om avkastning under handelsdagen skiljer sig mellan 

internetbaserade bolag och övriga bolag.  

 

3.1 T-test 

Det finns forskning från tidigare studier som påvisar att underprissättning förekommer (Beatty 

& Ritter, 1988, Loughran & Ritter, 2004; Ljungqvist & Wilhelm, 2004). En slutsats som de 

kommer fram till är dock att underprissättning skiljer sig över tiden. Således är det nödvändigt 

att ta fram ett medelvärde för avkastning under första handelsdagen för tidperioden som 

undersöks i den här studien. Medelvärdet kommer även testas genom ett T-test med följande 

hypoteser: 

 

H0: Avkastningen på första handelsdagen är inte större än 0 

H1: Avkastning på första handelsdagen är större än 0. 

Signifikansnivå: α = 0,05 

 

Hypoteserna testades sedan med följande formel:  

 

! = #$
%/ '

  

 

 t= Observerade t värde 

 = medelvärdet i stick provet, 

 π = Medelvärde i populationen (0 i detta fall)  

 s = Standardavvikelse i stickprovet 

 n = Antalet observationer 
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Om observerade t-värdet är större än 1,6585 förkastas H0 varför det kan konstateras att det 

förkommer en genomsnittlig underprissättning för samtliga bolag i stickprovet.  

 

3.2 Levene’s test of Variance 

Den andra hypotesen i denna studie är att internetbaserade bolag är svårare att värdera än andra 

typer av bolag (Bartov et. al, 2002). Ett sätt att testa detta på är genom att undersöka om 

variansen är olika i de båda grupperna. Om variansen är större för avkastning under första 

handelsdagen för internetbaserade bolag innebär det inte per automatik att de är svårare att 

värdera, men det bedöms kunna ge en indikation på att så är fallet. Således genomförs detta test 

genom att jämföra standardavvikelserna runt medelvärdet för de båda grupperna. Detta görs 

genom följande statistiska hypoteser:   

 

H0: Variansen skiljer sig inte mellan grupperna 

H1: Variansen skiljer sig mellan grupperna 

Signifikansnivå: α = 0,05 

 

( = ' − *
* − 1

',(., − .,/)12
,34

(.,/ − .,)15,
/34

2
,34

 

 

N=antalet observationer i grupp 

i = referensgruppen, övriga bolag 

ij = Internetbaserade bolag 

k= antalet grupper 

Z = genomsnittlig standardavvikelse 

 

Värdet på W jämförs sedan med kritiskt värd i en F-tabell över F-distributionen med k-1 samt 

N-k frihetsgrader, i denna studie blir det kritiska F-värdet 5,15236. Om det värdet på W är 

större än kritiskt F-värde förkastas H0 vilket innebär att det är statistiskt säkerställt att 

variansen är större för internetbaserade bolag än för övriga bolag.  

                                                             
5 Kritiska t-värden https://www.studentlitteratur.se/files/laromedel/elementarstatistik/demo/kap7_11.html 
6 F-fördelning över kritiska värden baserat på frihetsgrader 
http://www.socr.ucla.edu/Applets.dir/F_Table.html#FTable0.05 
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3.3 Regressionsmodeller 

Det tredje testet i studien baseras på en studie av Ljungqvist & Wilhelm (2003) där det 

undersöks hur stor underprissättning som förekom bland högteknologiska bolag och 

internetbaserade bolag före och under It-bubblan i slutet av 1990-talet. Undersökningsmetoden 

är densamma där OLS-regressioner används och avkastning under första handelsdagen är den 

beroende variabeln. Det förekommer dock vissa skillnader, bland annat är antalet modeller och 

regressioner inte lika många, men operationaliseringen är densamma. Studien har även hämtat 

inspiration från Bartov et. al (2002) gällande vilka variabler som påverkar underprissättning för 

internetbaserade bolag. Viss inspiration har även hämtats från Welbourne och Andrews (1996) 

gällande vilka variabler som påverkar underprissättning rent generellt. En skillnad mellan 

tidigare nämnda studier och denna studie är att antalet finansiella variabler är mindre, Bartov 

et. al (2002), Ljungqvist & Wilhelm (2003) samt Welbourne & Andrews (1996) använder sig 

av försäljningsintäkter, resultat, kassaflöde och liknande prestationsmått. Ingen av dessa 

variabler finns med i denna studie, dels då det är svårt att få tag på exempelvis skillnaden i 

procentuella försäljningsintäkter från cirka 10 år tillbaka. Men även med bakgrund i att 

investerare och andra intressenter lägger mer vikt vid balansräkningen hos bolag än rena 

finansiella prestationsmått (Francis & Schipper, 1999).  Variablerna i den framtagna modellen 

är förklaringsvariabler som enligt tidigare teorier anses förklara underprissättning. De avser att 

fånga in både beteendeaspekten med problem som informationsasymmetri, principal-agent 

teorin och marknadens reaktioner. De avser även att försöka fånga in hur bolag värderas efter 

sina tillgångar (läs balansräkningen). Den valda modellen ser ut enligt följande:  

 

FDR = ɑ + β 1 x Int + β2 x OfferP + β 3 x Float + β4 x Firmage + β5 x InsOWN + β6 x 

NASDAQ_adj + Ɛit 

 

FDR =  Avkastning under första handelsdagen (Ljungkvist & Wilhelm, 2003) 

 

Int =  Internetbaserade bolag, dummyvariabel som definieras med SIC-koder 

(Ljungkvist & Wilhelm, 2003) 

 

OfferP = Procentuell prispremie (Welbourne & Andrews, 1996; Florine & Simsek, 2006).  
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Float =  Procentuell andel av hur många aktier som emitteras inför en börsnotering 

(Bartov et. al, 2002).  

 

Firmage = Dummyvariabel för nystartade bolag eller äldre bolag (Ljunqvist & Wilhelm, 

2003; Bartov et. al, 2002). 

 

InsOWN = Andel över hur många aktier som ägs av insysnpersoner (Ljungqvist & Wilhelm, 

2003) 

 

NASDAQ_adj = Inflationsjusterat index över nivån på NASDAQ-börsen (Bartov et. al, 2002).  

 

I enlighet med Ljungkvist & Wilhelm (2003) undersöks det först ifall det finns någon skillnad 

mellan gruppen internetbaserade bolag och övriga bolag för att sedan bygga på modellen med 

övriga variabler. Detta i ett försök att utlysa om det finns en skillnad, men även om eventuell 

skillnad beror på att de är internetbaserade, allt annat lika, eller om det är andra variabler som 

har större effekt. Således kommer den huvudsakliga modellen att brytas ner och undersökas 

enlig följande:  

 

(1) FDR = α + β 1 x Int + Ɛit 

(2) FDR = α + β 1 x Int + β2 x OfferP + Ɛit 

(3) FDR = α + β 1 x Int + β2 x OfferP + β 3 x Float + Ɛit 

(4) FDR = α + β 1 x Int + β2 x OfferP + β 3 x Float + β4 x Firmage + Ɛit 

(5) FDR = α + β 1 x Int + β2 x OfferP + β 3 x Float + β4 x Firmage + β5 x InsOWN + Ɛit 

(6) FDR = ɑ + β 1 x Int + β2 x OfferP + β 3 x Float + β4 x Firmage + β5 x InsOWN + β6 x 

NASDAQ_adj + Ɛit 

 

3.4 Beroende Variabel  

Beroende variabeln är samma som i studien av Ljungkvist & Wilhelm (2003) som använder sig 

av avkastning under första handelsdagen då detta anses mäta underprissättning. Möjligtvis 

riskeras resultatet att bli missvisande om variabeln inte är normalfördelad eftersom vald metod 

är OLS-regressioner. Det har dock använts som mått i tidigare studier (Bartov et. Al, 2002; 

Ljungkvist & Wilhelm, 2003). Ifall manipulation av beroende variabeln skulle ske är risken stor 

att resultatet blir än mer missvisande eftersom målet är att undersöka hur den faktiska 

avkastningen påverkas av andra variabler. Avkastningen första handelsdagen är beräknad på 
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stängningskursen första handelsdagen dividerad på IPO kursen. Om FDR är positiv så kan man 

anta att IPO kursen satts för lågt och bolaget därmed undervärderat sina aktier. Om FDR är 

negativ så kan man få uppfattningen av att bolaget övervärderat sin aktie och marknaden inte 

varit villiga att betala det satta priset.  

 

Avkastning under första handelsdagen = (Stängningskurs - öppningskurs)/öppningskurs 

  

3.5 Oberoende Variabler 

 

Internetbaserade bolag 

Internetbaserade bolag får betraktas som den variabel vi avser att undersöka. Det är en 

dummyvariabel där bolagen som faller inom ramen internetbaserade tilldelas en 1 och övriga 

bolag tilldelas en 0. Hur indelningen skedde om vilka bolag som faller in under kategorin 

internetbaserade beskrivs i kapitel 3.8.2.   

 

Procentuell prispremie 

Istället för att använda variablerna bokfört värde per aktie och marknadsvärde per aktie, som är 

samma som aktiepriset, används procentuell prispremie som variabel. Den är att betrakta som 

en finansiell variabel, men den fångar även i någon mån in informationsasymmetri eftersom 

den beskriver hur tillgångarna förhåller sig till aktiepriset. Om ett företag har stor del 

immateriella tillgångar är informationsasymmetrin i bolagen större (Florin & Simsek, 2006). 

Variabeln används även som en förklarande variabel till underprissättning i studien gjord av 

Welbourne & Andrews (1996).  

 

Procentuell prispremie = (Aktiepris – bokfört marknadsvärde per aktie)/aktiepris. 

 

Det är ursprungligen en värderingsmodell som representerar den upplevda potentialen hos ett 

bolag. Om ett bolag exempelvis har bokfört marknadsvärde på 2 kr men ett aktiepris på 10 kr 

är procentuell prispremie 80 % medan ett bolag med bokfört marknadsvärde på 8 kr med samma 

aktiepris har en procentuell prispremie på 20 %. Det är värt att nämna att bolagen i sig, i den 

mån det går, söker att maximera procentuell prispremie medan investerare, i den mån det går, 

söker att minimera densamma eftersom högre prispremie innebär en högre risk (Welbourne & 

Andrews, 1996). Eftersom högre procentuella prispremie innebär en högre risk förväntas denna 
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variabel förväntas ha ett positivt samband med avkastning under första handelsdagen eftersom 

bolagen kompenserar investerare för risk genom att sätta ett lägre aktiepris i samband med en 

börsnotering (Welbourne & Andrews, 1996).  

 

Bolagets ålder 

Som tidigare nämnt finns det forskning som visar på att yngre firmor har mer 

informationsasymmetri än andra bolag (Reilly & Brown 2009). En tidigare studie menar på att 

just informationsasymmetri är något som ökar underprissättning (Nayyar, 1990). Således 

används bolagets ålder som en förklaringsvariabel till underprissättning. Den ålder som avses 

är hur länge bolagen varit verksamma när de börsnoterades. Denna variabel finns även med i 

tidigare studier (Ljungqvist & Wilhelm, 2003; Bartov et. Al, 2002). Då denna variabel hade 

stor spridning har den manipulerats in till en dummyvariabel där bolag som var yngre än 7 år 

när de börsnoterades tilldelas en 1 och benämns nystartade bolag. Övriga bolag tilldelas en 0 

och klassas som äldre bolag.  

 

 

Float 

Float är den totala summan av aktier som tillkom i samband med noteringen och som kan säljas 

i marknaden. Variabeln används som ett mått för att visa på antal aktier som kan tänkas omsättas 

i marknaden i samband med handeln och innefattar inte aktier som ligger under “lockup”. Det 

är alltså ett mått på hur stor andel nya aktier ett bolag släpper jämfört med totalt antal aktier, 

inkluderat redan utestående aktier innan emittering (Bartov et. Al, 2002).  

 

Sambandet med beroende variabeln förväntas vara positivt enligt hypotesen gällande utbud och 

efterfrågan som implicerar att bolag som släpper ett lågt antal nya aktier gör att utbudet blir 

mindre och att aktiepriset således blir högre, vilket innebär lägre avkastning under första 

handelsdagen (Bartov. et al, 2002). Variabeln fångar även in signaleringseffekter till 

marknaden, om andel aktier som släpps är lägre relaterat till antal utestående ger det positiva 

signaler till marknaden eftersom det tyder på att bolagets grundare inte vill börsnoteras för att 

“casha ut” utan att de fortfarande har en stark tro till verksamheten (Bartov et. Al, 2002; Leland 

& Pyle, 1997; Schultz & Zaman, 2000). Formeln som används för att beräkna Float är enligt 

följande: 
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Float = Antal aktier i noteringserbjudandet/Totalt antal aktier i bolaget.  

 

 

3.6 Kontrollvariabler 

För att få klarhet i om det är kausalt samband eller ett spuriöst samband, att beroende variabeln 

är påverkad av andra underliggande variabler, mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln kommer vi att kontrollera för följande.  

 

 

 

 Insynsägande 

Aktier som ägs av insynspersoner avser påvisa hur stora andel av aktierna som innehas av 

insiders, styrelse eller chefer. I en tidigare studie visar man på att underprissättning är lägre när 

ägarskapet av egna aktörer är större, den är även lägre när ägarskapet är mer koncentrerat 

(Ljungkvist & Wilhelm, 2002).  Denna variabel avser således fånga in beteendevetenskapliga 

aspekter ur ett ägarperspektiv.  I samma studie visar de även att förklaringsgraden påverkas 

avsevärt när det kontrolleras för denna variabel. Det grundar sig i Principal-agent teorier som 

menar på att agenten bryr sig mer när dess insatser är större, som är fallet när VD och 

styrelseledamöter har större del av ägarskapet (Ljungkvist & Wilhelm, 2002). Således förväntas 

det vara ett negativt samband när denna variabel införs, vilket betyder att underprissättning 

förväntas vara lägre när andelen av ägarskapet från insynspersoner är större. Insynsägande 

redovisas i procent och beräknas genom antal aktier som insiders äger dividerat på totalt antal 

utestående aktier. 

 

Insynsägande = andel aktier som ägs av insynspersoner/totalt antal utestående aktier 

 

  

Nivå på Nasdaq 

Nivå på Nasdaq ett inflationsjusterat Index för Nasdaq som visar på dagen de introducerades 

kommer att läggas in, detta är för att avkastningen förmodligen påverkas av nivån på börsen 

(Bartov et. Al, 2002). För att resultaten inte ska bli missvisande beroende på när 

börsintroduktionen skedde i tiden kontrolleras det för denna variabel. Det kan exempelvis 

tänkas att utgångspriset är högre när nivån på börsen som helhet är högre, detta torde även 
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påverka den procentuella avkastningen. Det ger även en någorlunda, men inte perfekt kontroll 

för om aktierna introducerades när det var en het marknad för nyemissioner som innebär att alla 

aktier som noteras möter en större efterfrågan, någon som även det påverkar avkastningen 

(Ljungqvist & Wilhelm, 2003).  

 

3.7 Korrelationsmatris 
 

Ifall det förekommer multikollinearitet mellan de oberoende variablerna i ett stickprov kan ett 

resultat bli snedvridet. Ifall några av de oberoende variablerna är starkt korrelerade mellan 

varandra uppstår multikollinearitet som kort sagt innebär att förklaringsgraden för en regression 

blir större än vad den annars skulle ha varit. Om korrelationen är större än 0.8 innebär det att 

multikollinearitet förmodligen existerar. Det kan även undersökas genom att ta fram ett VIF-

värde för variablerna i regressionen, ett VIF-värde under 10 anses acceptabelt (Dahmström, 

2014). Nedan i Tabell 2 framgår hur variablerna är korrelerade med varandra. 

 

Tabell 1 korrelationsmatris mellan variabler 

 FDR Prispremium FLOAT NASDAQ Internetbaserade Ålder 

Prispremium 0,250      

FLOAT 0,079 0,023     

NASDAQ 0,145 -0,040 0,100    

Internetbaserade 0,217 0,279 0,069 -0,039   

Ålder -0,043 -0,216 -0,084 0,013 0,088  

Insynsägande -0,055 0,080 0,130 -0,062 -0,030 -0,033 

       

Utifrån tabell 2 återspeglas att Ingen variabel har korrelation över 0,8 vilket innebär att risken 

för multikollinearitet är låg.  En annan intressant aspekt som kan tolkas utifrån korrelationen är 

att variablerna prispremium samt Internetbaserade bolag har en svag positiv relation med 

avkastning under första handelsdagen vilket indikerar att det finns ett samband.   

 

3.8 Population och urval 

Perioden som undersökts innefattar bolag som har gjort börsnoteringar mellan 2009 - 2016 på 

amerikanska NASDAQ och New York Stock Exchange. Total rör det sig om 858 börsnoteringar 
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under den här perioden. Det initiala urvalet startade med de 67 största högteknologiska bolagen 

som genomförde en IPO mellan 2009-2016, dessa valdes ut baserat på börsvärdet. Som lägst 

inkluderades bolag med ett börsvärde på 700 miljoner dollar med de nya aktierna inkluderade 

och beräknat på noteringskursen. Därefter skedde avgränsning med hjälp av SIC koder och 

vissa bolag föll bort eftersom de inte var internetbaserade, de hamnade dock istället i gruppen 

övriga bolag. I samband med datainsamlingen uppstod ett visst bortfall av bolag på grund av 

svåråtkomlig data eftersom bolagen inte redovisat alla nödvändig information som använts till 

variablerna i regressionsmodellerna. Avgränsningen ledde till att de 40 största börsnoteringarna 

för internetbaserade bolag som hade all nödvändig information tillgänglig mellan 2009-2016 

valdes ut. Som referensobjekt användes de 81 största IPOs som genomfördes mellan åren 2009 

till 2016, alla branscher inkluderade. Inledningsvis var urvalet de 100 största IPO som skedde 

mellan 2009-2016 sett till marknadsvärde, lägsta värderingen på bolagen som användes var 700 

miljoner dollar. I samband med datainsamlingen uppstod ett visst bortfall på grund av data som 

inte var offentlig i prospekten. Data är gällande börsvärdet, noteringskurs och antal aktier är 

hämtad från Nasdaq och New York Stock Exchanges egna hemsidor. Övrig information är 

hämtad från bolagens prospekt.  

 

3.9 Metodkritik 

Användandet av SIC-koder ger ibland inte en rättvis bild av hur företag klassas eftersom de 

historiskt fått kritik för att inte klassa firmor i deras rätta bransch (Kim & Ritter, 1999). Det 

skulle exempelvis innebära att ett bolag som arbetar fram en mjukvara för att underlätta för 

grävmaskiner klassas som ett industriellt bolag, trots att de kan argumenteras för att de borde 

klassas som färdigutvecklad mjukvara.  

 

Det finns ett antal variabler från tidigare studier som inte kommer att användas. En av dessa 

variabler är ryktet på institutionen som sätter det initiala aktiepriset inför en IPO. Enligt tidigare 

studier genererar en institution med ett bra rykte lägre nivå av underprissättning (Bartov et. al, 

2002). Detta undersöktes initialt även i denna studie, dock var det många bolag i studien som 

använde sig av samma institutioner och oftast flera stycken varpå det är svårt att kvantifiera 

denna variabel för just detta stickprov. Således är den inte med och det är något som bör finnas 

i åtanke när resultatet i denna studie tolkas. Liknande gäller för att det kan finnas andra 

underliggande variabler som påverkar underprissättning än vad som tas upp i denna studie. 

Storleken på bolaget torde påverka ett företags börsnotering, för att i någon mån kontrollera för 
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detta har de utvalda finansiella variablerna i största möjliga mån jämförts per aktie, sedan mäts 

resterande icke-finansiella variabler procentuella andelar. Det förekommer dock inte någon 

direkt kontroll för storleken på bolagen vilket bör tas i beaktning när resultaten tolkas.  

 

Stickprovet i sig utgår även från de största börsnoteringarna som inträffat under vår 

undersökningsperiod sett till marknadsvärde, eventuella resultat och slutsatser gäller således de 

största typen av bolag. Valet att göra den typen av stickprov baserades på att de berör flest antal 

investerare. En hypotetisk nackdel med urvalsmetoden är som nämnt att den inte fångar in 

samtliga bolag som börsnoteras, det är inte helt otänkbart att de största bolagen möter en annan 

efterfrågan på aktiemarknaden vilket torde påverka graden av underprissättning. 
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4. Resultat och analys 
I Tabell 1 beskrivs den deskriptiva statistiken över förklaringsvariablerna i studien, det går att 

utläsa värde för minsta observation, största observation, medelvärde, median samt 

standardavvikelse för respektive grupp. Det går även att utläsa för det totala genomsnittet för 

båda grupperna tillsammans.  

Tabell 2 deskriptiv statistik över variabler 

Variabel  Minimum Maximum Medelvärde Median St. dev 

       

FDR Internetbaserade -0.44  1.34 0,3872  0,380  0,4206  

 Övriga -0,23  1,0944 0,2349 0,16  0,2659  

 Totalt -0,44 1,34 0,2852  0,2442 0,33,14  

Prispremie Internetbaserade 0,6822  0,9952  0,8665 0,8728  0,0719  

 Övriga -0,4059  0,9999 0,7042  0,8392  0,3186 

 Totalt -0,4059 0,9999 0,7542 0,8532 0,2743 

FLOAT Internetbaserade 0,432  0,6151 0,2795 0,2181 0,1842 

 Övriga 0,262  0,5 0,2547 0,1882 0,1627 

 Totalt 0,262 0,6151  0,2929  0,2044 0,1697 

Ålder på bolag  Internetbaserade 2  15  7,55 8  2,38 

 Övriga 0  102 16,69    10  21,21  

 Totalt 0  102  13,85  8  17,93 

Insynsägande Internetbaserade 0,074 0,948 0,5527 0,5610 0,2862 

 Övriga 0,001 1 0,5694 0,5465 0,2157 

 Totalt 0,001  1 0,5639 0,5583 0,2642 
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Något som upplevs sticka ut är att det är relativt högt medelvärde på avkastningen under första 

handelsdagen, enligt tidigare forskning var den genomsnittliga avkastningen under första 

handelsdagen 15 % under vår undersökningsperiod (Ritter, 2016).  Detta tros vara en effekt av 

urvalsmetoden då det är de största bolagen sett till marknadsvärde som har valts ut. Det kan 

tänkas att dessa bolag har en högre efterfrågan på sina aktier som leder till att de 

marknadsmässiga effekterna blir större, exempelvis auktionsproblemet där investerare budar 

över varandra för att komma över aktier med hög efterfrågan (Rock, 1998). Den procentuella 

prispremien återspeglar hur mycket av företagens potential som återspeglar sig i aktiepriset. 

Bolagen i vårt stickprov får anses ha ett relativt högt värde på denna variabel vilket innebär att 

de till stor del är värderade efter deras potential.  

 

Vad gäller ålder på bolagen är det några bolag som är relativt gamla, exempelvis är General 

Motors med i stickprovet som grundades under 1910-talet men inte börsnoterades först 2011. 

Det finns även flertalet liknande bolag, efter detta gjordes bedömningen att denna variabel 

skulle delas in i nystartade bolag eller etablerade bolag. Vilket innebär att en dummy-variabel 

tilldelas alla bolag yngre än 7 år, dessa bolag kommer att klassas som nystartade bolag. Andelen 

insynspersoner som äger aktier i bolagen upplevs ligga i linje med resultaten från tidigare 

forskning (Ljungqvist & Wilhelm, 2003). I den studien gjordes en jämförelse mellan årtal, i 

årtalen innan IT-bubblan var genomsnittet 63 % medan den minskade ner till 51 % under 

perioden för IT-bubblan.  

 

När det gäller skillnaderna mellan variablerna i de olika grupperna är det tydligt att avkastning 

under första handelsdagen skiljer sig mellan internetbaserade high-tech bolag och övriga bolag. 

Det skiljer sig dock på fler ställen vilket ytterligare motiverar för att testa om denna skillnaden 

enbart beror på att de är internetbaserade bolag eller om det är andra variabler som påverkar 

avkastningen under första handelsdagen mer. Exempelvis skiljer det sig i åldern på bolag där 

internetbaserade bolag är yngre i genomsnitt. Tidigare forskning har beskrivit 

informationsasymmetrin större i dessa bolag vilket bidrar till högre grad av underprissättning 

(Reilly & Brown, 2009; Nayaar, 1990; Florin & Simsek, 2006) 

 

Variabeln prispremie skiljer sig även åt mellan de olika grupperna vilket innebär att de fysiska 

tillgångarna är mindre hos de internetbaserade high-tech bolagen vilket innebär att de klassas 
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som en mer riskfylld investering (Welbourne & Andrews, 1996). Som tidigare nämnt menar 

samma författare på att investerare kompenseras för detta och att underprissättning således kan 

blir större på grund av det (Welbourne & Andrews, 1996).   

 

Avkastning under första handelsdagen fördelning 

Figur 1. Histogram över avkastning under första handelsdagen med normalfördelningskurva. 

 
Not: Om variabeln FDR hade varit perfekt normalfördelad hade staplarna legat ungefär i linje 

med normalfördelningskurvan 

 

Avkastningen under första handelsdagen varierar relativt kraftigt, den är även inte perfekt 

normalfördelad och har en positiv skevhet på 0,90 (Figur 1). Det innebär, sett utifrån 

medelvärdet, att den högra svansen är längre än den vänstra svansen. Det medför att 

sannolikheten för positiva samband är större än sannolikheten för negativa 

samband (Dahmström, 2014). Således är medelvärdet påverkat av att det finns en del bolag som 

har onormalt hög avkastning sett till medelvärdet. Detta kan även utläsas av staplarna i 

histogrammet där de längsta staplarna (motsvarar cirka 50 % av bolagen i stickprovet) återfinns 

mellan - 5 % till 35 %. Även om den är relativt normalfördelad är detta något som bör beaktas 

när resultaten sedan tolkas.  
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4.3 T-test 

Det första statistiska testet var ett t-test som syftade att undersöka ifall avkastning under första 

handelsdagen är högre än noll. 

Tabell 3 Hypotestest för avkastning under första handelsdagen 

Grupp Observationer Nollhypotes Mothypotes Medelvärde St. dev α 

       

Stickprov 121 H₀: µ = 0 H₁: µ > 0 28,52 % 33,14 % 0,05 

T-värde:  9,47 P-värde:  0,000    

Observerat T-värde på 9,47 är större än kritiskt t-värde på 1,658 vilket ger ett motsvarande p-värde på 0,000 

och innebär att nollhypotesen förkastas.  

Resultaten i tabell 3 visar på att underprissättningen i genomsnitt är 28,52 %, med en 

standardavvikelse på 33,14 %. Resultatet är statistiskt säkerställt på 5 % signifikansnivå (P-

värde 0,000). Det innebär att underprissättning förekommer för samtliga bolag under 

tidsperioden 2009-2016. Det ligger i linje med teorin gällande att underprissättning förekommer 

i samband med en börsnotering (Ritter, 1986; Ljungqvist 2007) och innebär att bolagen inte 

maximerar sin kapitalanskaffning sett till marknadens efterfrågan (Bodie et, al 2013).  

 

4.4 Varianstest: 

För att undersöka om det är svårare att prissätta internetbaserade bolag genomfördes ett 

varianstest där standardavvikelserna mellan de olika grupperna jämförs. Det grundar sig i 

tidigare teorier om att internetbaserade bolag är svårare att värdera vilket i sin tur leder till att 

de är svårare att ge en korrekt prisbild (Bartov et. al 2002). Om variansen skiljer sig mellan 

internetbaserade bolag och övriga bolag är det ett tecken på att det är svårare att prissätta dem 

inför en börsnotering.  

 

Tabell 4 Varianstest för avkastning under första handelsdagen 

Grupp Observationer St.dev Låg 95 % Hög 95 % 

Internetbaserade 

 

40 42,05 % 33,18 % 56,49 % 

Övriga 81 26,59 % 20,82 % 34,93 % 

F-värde:  8,87 P-värde 0,004  
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Observerat F-värde på 8,87 är större en det kritiska F-värdet 5,1523 vilket ger ett motsvarande p-värde på 0,004 

som innebär att nollhypotesen förkastas 

 

Resultaten i tabell 4 visar på att det är variansen skiljer sig mellan grupperna där den är större 

för internetbaserade bolag, det är även statistiskt säkerställt på 5 % signifikansnivå med ett F-

värde på 8,87 vilket motsvarar ett P-värde på 0,004. Detta gör att vår andra hypotes om att 

variansen i underprissättning är större för internetbaserade bolag än för andra typer av bolag 

stämmer. Internetbaserade bolags värderingar bygger ofta på förhoppningar om framtida 

intäkter (Bartov et. al 2002) och dessa bolag är svårare att värdera (Francis & Schipper, 1999). 

Således kan det argumenteras för att de är svårare att värdera inför en IPO eftersom 

avkastningen under första handelsdagen är mer volatil.  

 

4.5 Regressionsmodeller 
 

Resultaten från regressionsmodellerna redovisas nedan i tabell 5. Totalt innehåller den 

fullständiga modellen sex olika oberoende variabler, dessa undersöks genom sex olika modeller 

för att se hur en variabel specifikt påverkar internetbaserade bolag. Värdet för de olika 

koefficienterna redovisas och standardavvikelsen är angiven inom parantes. Längst ned i 

tabellen redovisas den justerade förklaringsgraden för varje regression samt ett P-värde som 

egentligen är ett motsvarande F-värde då regressioner får en signifikansnivå som huvudsakligen 

redovisas genom ett F-värde (Dahmström, 2014). För att underlätta har vi dock enbart valt att 

redovisa motsvarande P-värde för varje regression.  
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Tabell 5 regressionsmodeller 
Ekvation 
Beroende variabel: 
  

(1) 
FDR 

(2) 
FDR 

(3) 
FDR 

(4) 
FDR 

(5) 
FDR 

(6) 
FDR 

 
Oberoende variabler 
 

      

Internetbaserade bolag 
 
 
 

0,1524** 

(0,0628) 

0,1121* 

(0,0643) 

0,1111* 

(0,0654) 

0,1099* 

(0,0657) 

0,1063 

(0,0659) 

0,1111* 

(0,0655) 

Prispremium 
 
 
 

 0,248** 

(0,111) 

0,244** 

(0,115) 

0,246** 

(0,115) 

0,255** 

(0,116) 

0,258** 

(0,115) 

Ålder på firma 
 
 
 

  -0,0092 

(0,0614) 

-,0,0052 

(0,0618) 

-0,0049 

(0,0619) 

-0,0069 

(0,0614) 

FLOAT 
 
 
 

   0,123 

(0,174) 

0,143 

(0,176) 

0,110 

(0,176) 

Insynsägande     -0,097 

(0,113) 

-0,083 

(0,112) 

NASDAQ 
 
 

     0,00014* 
(0,00009) 

Intercept 0,2349*** 

(0,0361) 

0,0599 

(0,0857) 

0,0664 

(0,0966) 

0,032 

(0,108) 

0,076 

(0,119) 

-0,186 

(0,195) 

Adj. R²  

P-värde regression 

3,92 % 

0,017 

7,07 % 

0,005 

6,29 % 

0,014 

5,89 % 

0,026 

5,86 % 

0,038 

7,17 % 

0,024 

* p-värde < 0,1 **p-värde < 0,05 ***p-värde < 0,01.  
Not: Residualerna i den fullständiga modellen är normalfördelade, se bilaga 1. Inget VIF-värde överstiger 1,17 

vilket innebär att multikollinaritet inte förekommer.  

 
Internetbaserade bolag 

Resultatet från modell (1) i tabell 5 visar på ett positivt samband mellan avkastning under första 

handelsdagen och internetbaserade bolag. För internetbaserade bolag är den 15,24% högre än 

för andra typer av bolag, skillnaden är signifikant på 5 % signifikansnivå med ett P-värde på 

0,017. Resultatet innebär således att internetbaserade bolag är mer underprissatta än andra typer 
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av bolag med i genomsnitt 15,24%. Den justerade förklaringsgraden för modell (1) är 3,92%, 

vilket innebär att internetbaserade bolag enbart förklarar 3,92 % av variationen i avkastning 

under första handelsdagen. Det kan således konstateras att underprissättningen är större hos 

internetbaserade bolag, men att variationen i avkastning troligtvis påverkas av ytterligare 

faktorer. 

 

Att skillnaden i underprissättningen uppgick till 15,24% kan sättas i relation till resultatet från 

studien av Ljungqvist & Wilhelm (2003). Där uppgick skillnaden till 37,9 % när det inte 

kontrollerades för övriga variabler. En anledning till att skillnaden var så pass stor som 37,9 % 

i den studien var bland annat för att en del av deras undersökningsperiod var under It-bubblan. 

En annan anledning uppgavs dock vara att marknaden för internetbaserade bolag var så pass ny 

att investerare och andra intressenter inte visste hur de skulle förhålla sig till den då nya 

marknaden (Ljungqvist & Wilhelm 2003). Att skillnaden är lägre i den här studien skulle 

möjligtvis kunna vara ett tecken på att marknaden har mognat något.  

 

En anledning till att internetbaserade bolag är mer underprissatta verkar vara att de är en mer 

riskfylld investering. Den procentuella prispremien är ett mått på hur riskfylld en investering är 

baserat på hur stora de fysiska tillgångarna är jämfört med de immateriella tillgångarna 

(Welbourne & Andrews, 1996). När denna koefficient infördes (se modell (2), tabell 5) 

minskade signifikansen för internetbaserade bolag till 10 % nivå, skillnaden sjunker även ner 

till 11,21 %. Förklaringsgraden ökar även från 3,92 % till 7,07 % vilket indikerar att variationen 

i avkastning under första handelsdagen förklaras bättre av dessa båda variabler tillsammans. 

Från den deskriptiva statistiken i tabell 3 påvisas att den procentuella prispremien i genomsnitt 

är högre hos internetbaserade bolag. Detta i kombination med att den minskar signifikansen för 

internetbaserade bolags påverkan på underprissättning indikerar att det är en mer riskfylld 

investering och således är mer underprissatt. Det ligger i linje med resultaten från Bartov et. al 

(2002) som menar på att en anledning till att internetbaserade bolag är mer underprissatta är för 

att de har större andel immateriella tillgångar.  

 

Den procentuella prispremien avsåg även att i någon mån undersöka hur 

informationsasymmetri påverkar underprissättning eftersom ett bolag som har större del 

immateriella tillgångar också har större grad informationsasymmetri (Florin & Simsek, 2006). 

Då den procentuella prispremien var större hos internetbaserade bolag skulle det kunna förklara 

varför de blir mer underprissatta på basis av att Chang & Su (2010) och Schwert (2002) 
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påvisade att potentiella investerare skadas av informationsasymmetri och att institutioner 

underprissätter aktier för att kompensera för informationsasymmetri. Det ger även visst stöd till 

att internetsbaserade bolags tillgångar innefattas av mer informationsasymmetri eftersom deras 

tillgångar består av att utveckla ny teknik istället för att investera i fysiska tillgångar eller avsätta 

medel till forskning och utveckling (Bartov et. al, 2002). 

 

Ljungqvist & Wilhelm (2003) skrev att efterfrågan för internetbaserade bolags aktier var högre 

i slutet av 1990-talet. Då institutioner verkar värdera internetbaserade bolags aktier med hänsyn 

till risk och informationsasymmetri verkar marknaden inte värdera dem likadant eftersom 

aktiekursen stiger mer hos internetbaserade bolag än för andra typer av bolag. Det skulle kunna 

förklaras av Welch (1992), Nelson (2002) och Ritter & Welch (2002) som argumenterar för att 

investerare baserar sina beslut på hur andra investerare kommer att fatta sina beslut istället för 

att undersöka bolagets faktiska värdering. Något som även tyder på att efterfrågan är större för 

internetbaserade bolags aktier är det så kallade auktionsproblemet (Rock, 1996) där investerare 

budar över varandra i ett försök att tillhandahålla eftertraktade aktier.  

 

Ovan teorier kombinerat med resultaten i den här studien upplevs bara kunna påvisa tendenser 

till att underprissättning hos internetbaserade bolag delvis uppstår på grund av marknadens 

reaktioner. Det är för att enbart avkastning under första handelsdagen undersökts. För att kunna 

kartlägga marknadens reaktioner på ett bättre sätt behöver deras prestation över tid undersökas 

så som Loughran & Ritter (1995) genomförde sin studie. Om de underpresterar i längden kan 

det fastställas att investerare har varit irrationella eftersom de har övervärderat aktierna i ett 

tidigt stadium.    

 

Koefficienten internetbaserade bolag påverkas inte nämnvärt av övriga variabler som är med i 

den fullständiga modellen, det kan även utläsas av att studera modell 3,4 och 5 i tabell 5. 

Signifikansnivån påverkas dock i modell 5 där internetbaserade bolag inte längre är signifikant 

när det kontrolleras för insynsägande (P-värde för internetbaserade bolag i modell (5) var 

0,110). En av slutsatserna i studien av Ljunqvist & Wilhelm (2003) var att insynsägande hade 

en relativt stor effekt på underprissättning, framförallt hos internetbaserade bolag. Även om 

variabeln insynsägande i sig inte är signifikant i någon av modellerna har den en påverkan på 

internetbaserade bolag. Det indikerar således att det som Ljungqvist & Wilhelm (2003) kom 

fram till gällande insynsägande fortfarande har en viss effekt, men att det inte påverkar lika 

mycket nu som det gjorde då.  
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Procentuell prispremie 

Denna variabel var signifikant i samtliga modeller på 5 % signifikansnivå vilket får tolkas som 

att den har en effekt på underprissättning. Det kan förklaras av Welbourne & Andrews (1996) 

och Florin & Simsek (2006) som argumenterade för att det initiala aktiepriset är något lägre för 

att kompensera investerare för att de genomför en mer riskfylld investering. Som nämnt mäter 

denna variabel även informationsasymmetri (Florin & Simsek, 2006). Eftersom variabeln var 

signifikant betyder det att informationsasymmetri påverkar graden av underprissättning. 

Resultatet påvisar även att bolag som till stor del värderas efter sin potential drabbas av högre 

grad underprissättning. Detta eftersom den procentuella prispremien egentligen är ett 

värderingsmått på hur mycket ett bolag är värderat efter just dess potential (Bartov et. Al, 2002; 

Welbourne & Andrews 1996; Florin & Simsek 2006).  
 

Ålder på bolag 

Utifrån resultatet kan det tolkas som att yngre firmor genererade en lägre avkastning under 

första handelsdagen, denna variabel var dock långt ifrån signifikant. Enligt tidigare forskning 

borde sambandet dock ha varit positivt menat att yngre bolag har större grad 

informationsasymmetri och att det i sin tur borde leda till att de blir mer underprissatta (Reilly 

& Brown, 2009; Nayyar, 1990; Florin & Simsek, 2006). Att denna variabel inte var signifikant 

skulle dock kunna vara en effekt av urvalsmetoden då de största börsnoteringarna var föremål 

för undersökningen, det skulle kunna tänkas att informationsasymmetrin var lägre rent generellt 

för dessa typer av bolag eftersom intresset bör vara större för större bolag.  

 

Float 

Sambandet mellan hur många aktier bolagen emitterade och underprissättning var positivt, det 

innebär att om ett företag släpper en större andel nya aktier så är underprissättningen också 

större. Det ligger i linje med utbud-efterfrågan som innebär att det initiala priset är högre om 

andelen aktier som släpps är färre vilket skulle bidra till att underprissättningen också blir lägre 

(Bartov et. al, 2002). Sambandet var dock inte signifikant varpå resultatet lika gärna skulle 

kunna bero på slumpen och att det inte bör dras några slutsatser baserat på detta resultat.  
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5. Slutsats 
Huvudsyftet med studien var att undersöka ifall internetbaserade bolag är mer underprissatta än 

andra typer av bolag. Tillvägagångssättet var att undersöka detta genom OLS-regressioner där 

den oberoende variabel var avkastning under första handelsdagen. Internetbaserade bolag 

tilldelades en dummy-variabel för att se om skillnaden i avkastning under första handelsdagen 

var större för den gruppen. Den teoretiska bakgrunden var teorier kring varför underprissättning 

uppstår samt tidigare forskning som berört området kring underprissättning specifikt för 

internetbaserade bolag. Populationen i studien var de 40 största börsnoteringarna för 

internetbaserade bolag samt de 81 största bolagen som börsnoterats under perioden 2009-2016.  

 

Vid en analys av resultaten kan det konstateras att internetbaserade bolag fortfarande är mer 

underprissatta än övriga typer av bolag. Studien ämnade även att undersöka hur stor skillnaden 

i underprissättning var mellan internetbaserade bolag och andra typer av bolag.  Skillnaden var 

inte lika stor som för perioden under It-bubblan i slutet av 1990-talet. Sannolikheten att 

marknaden befinner sig i en liknande bubbla just nu får anses som relativt låg, i alla fall sett till 

marknaden för internetbaserade bolag.  

 

Det verkar dock fortfarande finnas en stor efterfrågan på internetbaserade bolags aktier. Det är 

mer osäkert och riskfyllt att investera i dem, trots det är avkastningen under första handelsdagen 

större än för andra typer av bolag. Det är ett tecken på att investerare är irrationella och att 

auktionsproblemet spelar in gällande internetbaserade bolag (Rock, 1986). En alternativ 

förklaring skulle även kunna vara att marknaden hyser ett hopp till framtida teknik.  

 

Oavsett anledningar till underprissättning beskriver den deskriptiva statistiken att 

underprissättning bör vara ett problem för internetbaserade bolag. Totalt sett var dem 

underprissatta med i genomsnitt 38,72 %, vilket innebär att de inte får in lika mycket pengar 

som de borde få vid en börsnotering sett till marknadens efterfrågan. De är även mer 

underprissatta än andra typer av bolag med i genomsnitt 15,24%. 

För att återkoppla till diskussionen i inledningen om att internetbaserade bolag söker alternativa 

vägar till kapitalanskaffning skulle denna underprissättning kunna vara en av många 

förklaringar till det. I så fall skulle det implicera att de är medvetna om att de blir underprissatta 

i samband med en börsnotering.   
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5.1. Begräsningar 

Vissa bolag föll bort på grund av att de inte hade önskad information tillgänglig i deras 

prospekt. Det får anses som ett tecken på att de bolag som är med i den här studien är mer 

transparenta än de bolag som föll bort vilket implicerar att effekten av hur 

informationsasymmetri påverkar underprissättning kan ha blivit något förmildrad. 

Resultaten i studien är även baserade på företag som börsnoterats på New York Stock 

Exchange samt Amerikanska Nasdaq. Det finns givetvis andra marknadsplatser som inte varit 

föremål för undersökning i den här studien och slutsatserna bör inte appliceras på alla 

internetbaserade bolag som helhet utan enbart de som börsnoterats på samma marknadsplatser 

som denna studie har undersökt.  

Populationen i studien är de största bolagen som listats och det har inte förekommit någon 

direkt kontroll för hur detta kan ha påverkat resultatet mer än något lösa spekulationer om att 

underprisrättning rent generellt bör vara större för dessa typer av bolag. Eventuella resultat 

berör således enbart de största bolagen sett till deras marknadsvärde och behöver inte 

nödvändigtvis vara applicerbara på exempelvis minde bolag som är i uppstartsfasen (läs start-

up bolag).  

5.2 Vidare forskning 
 

I förarbetena till denna studie upplevdes det som att incitamenten för internetbaserade bolag att 

inte börsnoteras större nu än för 15 år sedan. Anledningarna uppgavs vara tillgången till privat 

kapital och lagändringar (Erdogan et. Al, 2016). Det vore intressant att genomföra en studie 

som försöker fånga in dessa incitament genom att använda andra variabler. Det vore även 

intressant att göra en studie för att försöka hitta samband genom kvalitativa inslag.   
 

Vad gäller underprissättning av internetbaserade bolag vore det intressant att bygga vidare på 

denna studie med fler finansiella variabler. En jämförelse mellan årtal vore intressant i ett försök 

att se om det går att urskilja någon trend gällande internetbaserade bolag och deras 

underprissättning. Diverse artiklar som är med i denna studie argumenterar även för att 

marknaden återigen befinner sig i en så kallad IPO-bubbla för alla typer av bolag, i sådant fall 

skulle en jämförelse i underprissättning mellan olika årtal eventuellt kunna utvisa någon form 

av trend. Exempelvis var 80 % av bolagen som noterade sig på börsen under It-bubblan utan 
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vinst, trots det fick de höga värderingar. Under 2014 var den siffran uppe på 71 % vilket var de 

högsta nivåerna sedan slutet av 1990-talet.  

 

Det vore även intressant att göra en studie där avkastningen undersöks över tid för att se om 

marknaden konstant övervärderar internetbaserade bolag. Det skulle i så fall kunna bidra till att 

undersöka hur stor del av underprissättning som uppstår innan aktierna har släppts samt hur stor 

del av underprissättning som beror på marknadens reaktioner när aktierna är tillgängliga för 

handel på en marknadsplats.  
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7. Bilagor:  

 

Residualplott för fullständig modell (6) 
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