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Sammandrag 

Tidigare forskning har visat att det sker en genomsnittlig underprissättning för 

börsnoteringar. I denna studie har underprissättning för börsnoteringar på Spotlight Stock 

Market samt vilka variabler som påverkar graden av underprissättning undersökts för åren 

2014-2019. Studien tar upp teorier med utgångspunkt i fenomenet underprissättning vid 

börsintroduktioner. Studien undersöker marknadsjusterad initial avkastning för första 

handelsdagen för börsnoteringar och testar sedan olika variablers förmåga att förklara 

underprissättning. De oberoende variablerna som studien behandlar är bransch, offer size, 

handelsvolym, företagets ålder vid börsnotering och teckningskurs. Det slutliga urvalet 

bestod av 99 börsnoteringar efter ett bortfall på 51 börsnoteringar. En multipel 

regressionsanalys tillämpas för att kunna fastställa de oberoende variablernas förklaringsgrad. 

Studien har visat att det mellan åren 2014-2019 sker i genomsnitt en initial kursuppgång på 

14,53% för börsnoteringar på Spotlight under första handelsdagen. Vidare analys av resultatet 

visar att de flesta variablerna inte hade något statistiskt signifikant samband med graden av 

underprissättning. 

Nyckelord: Börsnotering, underprissättning, initial avkastning, Spotlight Stock Market 

  



 

  

 

Begreppslista 
 
Offer Size – Värdet av det initiala utbudet av aktier för börsintroduktionen. Beräknas genom 

att ta antalet aktier utställda av företaget i samband med en börsintroduktion multiplicerat 

med teckningskursen.  

 

Handelsvolym – Mått på hur mycket en aktie handlas under första dagen vid en börsnotering. 

Fås genom att observera hur många gånger aktien har handlats och till vilket pris.  

 

Emittent – En institution som ger ut värdepapper. I denna studie avses emittenten vara 

företaget som börsnoteras. 

 

Försäkringsgivare – En försäkringsgivare är den ena parten i ett försäkringsavtal. I denna 

studie är försäkringsgivaren Spotlight. 

 

OMXS30 – Ett index över de 30 mest omsatta aktier på Stockholmsbörsen. 

  



 

  

 

Innehållsförteckning 
1.Inledning	..............................................................................................................................................	1	

1.1 Bakgrund och problematisering	........................................................................................................	1	

1.2 Syfte	.........................................................................................................................................................	2	

1.3 Frågeställning	........................................................................................................................................	2	

1.4 Avgränsning	...........................................................................................................................................	2	

2 Teori	.......................................................................................................................................................	4	

2.1 Praktisk referensram	...........................................................................................................................	4	
2.1.1 Spotlight	.................................................................................................................................................................................	4	
2.1.2 Börsintroduktion och motiv	............................................................................................................................................	4	

2.2 Teoretisk referensram	.........................................................................................................................	5	
2.2.1 Underprissättning	................................................................................................................................................................	5	
2.2.2 Asymmetrisk information	................................................................................................................................................	6	
2.2.3 Winners Curse	.....................................................................................................................................................................	7	
2.2.4 Hot issue market	..................................................................................................................................................................	7	
2.2.5 Signaling theory	..................................................................................................................................................................	8	
2.2.6 Bransch och underprissättning	.......................................................................................................................................	8	
2.2.7 Teckningskurs och underprissättning	...........................................................................................................................	9	
2.2.8 Offer size och underprissättning	....................................................................................................................................	9	
2.2.9 Företagets ålder och underprissättning	.....................................................................................................................	10	
2.2.10 Handelsvolym och underprissättning	.....................................................................................................................	11	

3. Metod	.................................................................................................................................................	12	

3.1.1 Forskningsansats	............................................................................................................................	12	

3.1.2 Datainsamling	..................................................................................................................................	12	

3.2 Val av marknad	..................................................................................................................................	12	

3.3 Urval och bortfall	...............................................................................................................................	13	

3.4 Regressionsmodell	.............................................................................................................................	14	
3.4.1 Beroende variabel	............................................................................................................................................................	14	
3.4.2 Oberoende variabler	........................................................................................................................................................	14	
3.4.3 Bransch	................................................................................................................................................................................	14	
3.4.4 Teckningskurs	...................................................................................................................................................................	15	
3.4.5 Offer size	.............................................................................................................................................................................	15	
3.4.6 Ålder	....................................................................................................................................................................................	15	
3.4.7 Handelsvolym	...................................................................................................................................................................	15	
3.4.8 Multipel Regression	........................................................................................................................................................	16	

3.5 Jarque-Bera	........................................................................................................................................	16	

3.6 Multikollinearitet	...............................................................................................................................	16	

3.7 Metoddiskussion	................................................................................................................................	17	
3.7.1 Bortfallsanalys	..................................................................................................................................................................	17	
3.7.2 Validitet och reliabilitet	.................................................................................................................................................	17	

3.8 Källkritik	.............................................................................................................................................	18	



 

  

 

4.Resultat	..............................................................................................................................................	19	

4.1 Underprissättning på Spotlight	......................................................................................................	19	

4.2 Deskriptiv statistik	.............................................................................................................................	22	

4.3 Statistiska test	.....................................................................................................................................	23	

4.4 Regression	...........................................................................................................................................	25	
4.4.1 Bransch	................................................................................................................................................................................	26	
4.4.2 Teckningskurs	...................................................................................................................................................................	26	
4.4.3 Offer Size	............................................................................................................................................................................	27	
4.4.4 Ålder	....................................................................................................................................................................................	27	
4.4.5 Handelsvolym	...................................................................................................................................................................	27	

5. Analys	................................................................................................................................................	28	

5.1 Underprissättning	..............................................................................................................................	28	

5.2 Bransch	................................................................................................................................................	29	

5.3 Teckningskurs	....................................................................................................................................	29	

5.4 Offer size	..............................................................................................................................................	30	

5.5 Ålder	.....................................................................................................................................................	30	

5.6 Handelsvolym	.....................................................................................................................................	31	

5.7 Studiens begränsningar	....................................................................................................................	32	

6. Slutsats	..............................................................................................................................................	33	

7. Framtida forskning	........................................................................................................................	34	

Referenser	..................................................................................................................................................	35	
 



 

  

 1 

1.Inledning 

Inledningen går igenom bakgrunden för undersökningen samt förklarar undersökningens 

syfte, frågeställning och avgränsning. Arbetets disposition återfinns i slutet av kapitlet. 

1.1 Bakgrund och problematisering 

För många investerare som söker nya och spännande metoder att generera positiv abnormal 

avkastning kan “Initial Public Offerings” eller IPOs utgöra ett intressant alternativ. En IPO är 

när privatägda företag börsnoteras och vars aktier görs tillgängliga för allmänheten. Denna 

typ av investering präglas dock ofta av känslor och allmänhetens exaltering snarare än väl 

underbyggda uträkningar och studier. Detta leder till att nya noteringar ofta har en signifikant 

kursökning under första handelsdagen som kan leda till en positiv abnormal avkastning för 

investerare (Ritter & Welch, 2002). 

Detta fenomen är välkänt och väldokumenterat i tidigare litteratur och att företag sätter en låg 

öppningskurs kan ses som en avkastningsstrategi för investerare då man “lämnar pengar på 

bordet”. Några av de första studierna inom området är skrivna av Reilly och Hatfield (1969) 

som studerade noteringar på amerikanska börsen och kom fram till att det fanns en initial 

prisökning på i snitt 9,9%. En annan studie gjord på börser i 52 olika länder visar att 

underprissättning rådde i samtliga länder (Loughran, Ritter och Rydqvist, 2018). Det finns 

studier som visar att ca. 70% av börsnoteringar på den svenska börsen mellan åren 1999 och 

2003 var underprissatta (Ljungqvist och Wilhelm, 2003). 

Det finns flera teorier som förklarar fenomenet underprissättning. Exempelvis så diskuteras 

den generella efterfrågan på börsnoteringar i teorin om Hot issue market (Ibotsson och Jaffe, 

1975). Den beskriver att efterfrågan på börsnoteringar går i cykler och på så sätt påverkar 

graden av underprissättning. En annan teori som förklarar underprissättning är 

signaleringseffekten som menar att genom att medvetet underprissätta aktien kommer detta 

signalera en positiv bild av företaget för såväl nya investerare som nuvarande ägare i 

företaget (Allen och Faulhaber, 1989). Winners curse är en teori som behandlar 

informationsasymmetri bland investerare på en börs och beskriver hur emittenter kan vara 

benägna att introducera sitt företag till en rabatt och medvetet sätta ett lägre pris på 

teckningskursen för att locka tillräckligt många investerare (Rock, 1986).  
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Med bakgrund i detta är det intressant att ta reda på om det även råder en underprissättning 

för Spotlight Stock Market samt att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka 

underprissättning för nya noteringar. Spotlight Stock Market kommer fortsättningsvis 

benämnas som Spotlight. Tidigare studier har visat att faktorer som företagets ålder, 

handelsvolym under första handelsdagen, offer size, teckningskurs samt branschtillhörighet 

har en påverkan på underprissättning (Loughran och Ritter, 2004; Chalk and Peavy, 1987; 

Ljungqvist, 1997; Clarks, 2002).  

Denna studie kommer därför bidra med att ge en insikt i hur underprissättning ser ut för bolag 

som noteras på Spotlight. Dessutom kommer studien bidra med information kring strukturen 

på aktiemarknaden Spotlight i form av antalet noteringar per år och branschindelning.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det förekommer en underprissättning för 

börsintroduktionerna under åren 2014-2019 på aktiemarknaden Spotlight. Studien syftar även 

åt att undersöka olika faktorer och analysera dess förklaringsgrad för initial avkastning för 

börsintroduktioner på Spotlight. Studien avser att ge en fördel i kunskap och information 

kring börsintroduktioner på Spotlight.  

1.3 Frågeställning 

● Råder det en underprissättning på Spotlight? 

● Vilka faktorer påverkar underprissättning på Spotlight? 

1.4 Avgränsning 

Undersökningen har valt att endast beröra börsintroduktioner på Spotlight mellan åren 2014 

och 2019. Sexårs-perioden 2014 till 2019 observeras dels för att ge ett resultat som är aktuellt 

och för att få ett tillräckligt stort urval men även av den anledningen att det råder en ökning 

av bortfall desto längre tillbaka i tiden undersökningen går. Ifall andelen bortfall ökar 

avsevärt kan det även påverka studiens resultat. Spotlights aktiemarknad har valts på grund 

av brist på tidigare studier inom underprissättning men även på grund av Spotlights unika 

sammansättning av mindre företag i tillväxtfas och som är i extra stort behov av nytt kapital 

vilket gör det intressant att undersöka om det går att applicera kända teorier kring 
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underprissättning även här (Spotlight, 2019). Variablerna i studien har valts i enlighet med 

vad tidigare studier visar kan påverka underprissättning och dessa variablers relevans 

diskuteras närmare i avsnittet för teori. 
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2 Teori 

Teorin går igenom den praktiska och teoretiska referensramen 

2.1 Praktisk referensram 

Den praktiska referensramen är en genomgång av motiven till att börsnoteras samt 

marknaden där börsnoteringarna har ägt rum. 

2.1.1 Spotlight 

Spotlight öppnades 1997 vid namnet Aktietorget. Ursprungligen grundades denna 

marknadsplats för att tillväxtbolag skulle få det enklare och säkrare att bli börsnoterade. 

Spotlight bidrar på så sätt med att tillväxtbolag ges en större möjlighet att få in kapital. Sedan 

2007 har inte Spotlight lika hårda regleringar eller krav på tillåten insyn utifrån då den ej 

längre anses vara en auktoriserad marknadsplats. De företag som börsnoteras på Spotlight får 

efter avregleringen fortfarande tillgång till de fördelar som en börsnotering ger samtidigt som 

kraven är mindre än på reglerade marknader (Spotlight, 2019). 

2.1.2 Börsintroduktion och motiv 

Vid en börsnotering på Spotlight sker en stor förändring för företaget. Det är vanligt att bolag 

går igenom en omkonstruktion vid börsnoteringar i form av anlitandet av advokater och 

omfördelning av tillgångar. En börsintroduktion medför att en del eller samtliga av företagets 

aktier blir öppna för allmän handel. Spotlight förklarar hur de hjälper till med att säkerställa 

att företagen är redo för en börsnotering innan de börsnoteras via legal och finansiell 

genomlysning av företaget och de bidrar även med förslag till åtgärder och anpassningar som 

kan behöva införas vid en börsnotering (Spotlight, 2019). 

De företag som börsnoteras på Spotlight får de fördelar som kommer med att vara börsnoterat 

samtidigt som det inte ställs lika mycket krav på företaget som om de varit börsnoterade på 

en reglerad marknad (Spotlight, 2019). De företag som börsnoteras på Spotlight har ofta 

mindre tillgångar än de företag som börsnoteras på exempelvis Nasdaq Stockholm då 

företagen ofta är i en tillväxtfas. Ljungqvist (2006) beskriver hur det förekommer både 

direkta och indirekta kostnader vid en börsnotering. Överprissatta aktier kan leda till att 

noteringen blir undertecknad och underprissatta aktier kan leda till att företaget inte får in lika 



 

  

 5 

mycket kapital från noteringen som vid en korrekt prissättning. Därav är det intressant att titta 

på underprissättning på Spotlight där företagen oftast är i en tillväxtfas och kan tänkas ha ett 

extra stort behov av att få in så mycket kapital som möjligt. 

Motiven för att börsnoteras kan vara olika. Ritter och Welch (2002) förklarar att det 

framförallt finns två olika motiv till att börsnoteras. Det ena motivet är att få in 

expansionskapital till företaget för vidare utveckling av verksamheten och det andra motivet 

är att företaget måste få in mer kapital för att överleva. Ett företag som får in mer 

expansionskapital vid en börsnotering kan ge ett större avtryck på marknaden och få en större 

marknadsandel än tidigare. Det andra motivet handlar oftast om att ägarna i företaget kräver 

att realisera sina aktier mot likvida medel och det enklaste tillvägagångssättet blir då att 

börsnoteras. 

Ritter och Welch (2002) stödjer teorin om att marknadsläget är en parameter som avgör i 

vilken utsträckning företag väljer att börsnoteras. Däremot tillägger de också att företagets 

beslut att börsnoteras likaväl kan påverkas av vart de är i deras egna livscykel. 

2.2 Teoretisk referensram 

Författargenomgång av tidigare studier angående underprissättning med bakomliggande 

teorier samt oberoende variabler använda för studien och utformandet av deras hypoteser. 

2.2.1 Underprissättning 

Loughran och Ritters (2004) studie baseras på Ritters (1984) tidigare studier i ämnet. Där 

räknar han ut underprissättning genom att ta stängningskurs vid första handelsdagen och 

subtrahera med teckningskursen för börsnoteringen och sedan dividera med teckningskursen 

och multiplicerat med 100 för att få initial avkastning uttryckt i procent. Detta förklarar ifall 

det skett en underprissättning alternativt överprissättning för handelsdag ett. En 

underprissättning erkänns vid ett positivt värde och en överprissättning vid ett negativt. 

Loughran och Ritter (2004) bekräftar även teorin om att underprissättning kan mätas i positiv 

avkastning under första handelsdagen som börsnoterat bolag. 

En annan studie av Ritter (1998) visar att underprissättning sker i 70% av börsnoteringarna 

och den initiala positiva kursförändringen för handelsdag ett tenderar att hålla i sig i sex 

månader innan den avtar allt kraftigare. En bakomliggande faktor till detta är “The 
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Impresario hypothesis” där emittenten medvetet skapar en underprissättning för att nå en 

större efterfrågan och ett större intresse för aktien (Schiller, 1990). Därför är det intressant att 

ta reda på om det råder en underprissättning för börsnoteringar på Spotlight och vilka faktorer 

som kan tänkas påverka underprissättning. För att uttala sig om Spotlights eventuella 

underprissättning och dess påverkande variabler är det både av intresse och nödvändigt för att 

undersöka förkomesten av underprissättningen på Spotlight. 

Hypoteser 

Nollhypotes: Det finns ingen underprissättning på Spotlight 

Hypotes: Det finns en underprissättning på Spotlight 

2.2.2 Asymmetrisk information 

Teorin om asymmetrisk information förklaras av Rock (1986) som en orättvis fördelning av 

information mellan de tre parterna investerare, försäkringsgivare och emittent. Emittenten har 

mer information om företaget än försäkringsgivaren och därmed mer kunskap om företagets 

verkliga värde, detsamma kan sedan ske i nästa led mellan investerare och försäkringsgivare. 

Ritter och Welch (2002) tar teorin vidare och förklarar att asymmetrin av informationen leder 

till att investerare kräver en rabatt för att investera i aktien och därav skapas 

underprissättning. 

Detta leder ofta till att ägarna ”lämnar pengar på bordet” vilket skickar ut bra signaler till 

investerare då de krävs mod från ägarna samt att de måste tro på företaget. Detta är mer känt 

som engelskans “leave money at the table” inom teorin för underprissättning. Ljungkvist 

(2006) förklarar sedan hur aktievärdet kan öka genom att ägarna ”lämnar pengar på bordet” 

och på så sätt göra aktien billigare och mer attraktiv för investerare. Efter köp av aktien 

tillgodoses investeraren med mer information vilket kan leda till ytterligare investeringar 

förutsatt att aktien var underprissatt. Detta minskar inte bara ”pengarna lämnade vid bordet” 

utan kan även hjälpa företaget att få in kapital vid en eventuell nyemission. Det finns även 

kritik mot teorin i stort då investerare inte sannolikt tillgodosetts med mer information under 

den första handelsdagen och att aktien trots detta går upp i värde. Denna ökning bör i teorin 

ske först när investerare har lika mycket information om det börsnoterade bolaget som för ett 

bolag som varit börsnoterat sedan en tid tillbaka (Ljungqvist, 2006). 
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2.2.3 Winners Curse 

Teorin om Winners curse förklarar problemet och förekommandet av asymmetrisk 

information. Den förtydligar hur vissa investerare vinner över marknaden när de har mer 

information än övriga investerare. Rock (1986) var först med teorin och han delar tydligt in 

investerare i två grupper, informerade investerare och icke informerade investerare. 

Informerade investerare kommer endast teckna underprissatta aktier och icke informerade 

investerare kommer att teckna både överprissatta och underprissatta aktier. Då informerade 

investerare tecknar de underprissatta aktierna så undantrycks icke informerade investerare 

vilket kan leda till att de investerar i överprissatta aktier. Vid en börsintroduktion finns det 

endast ett begränsat antal aktier och när informerade investerare tecknar sina aktier så ökar 

ofta efterfrågan. Detta kan medföra att informerade investerare inte kommer ha tillgång att 

teckna de antalet aktier de hoppats på utan färre.  

I en studie från Ritter (1998) förklarar han hur teorin winners curse fungerar då investerare 

får teckna ursprungligt önskat antal aktier. Vid ett sådan tillfälle råder det troligen inte 

underprissättning utan efterfrågan är låg på grund av en anledning. Med denna teori kan även 

icke-informerade investerare avstå från att investera i överprissatta börsintroduktioner då det 

kan synas vid tilldelningen av aktier. 

2.2.4 Hot issue market 

Teorin hot issue market förklaras av Ibbotson och Jaffe (1975) som en period där 

avkastningen för aktien är onormalt hög de första månaderna. Detta leder till att 

underprissättningen för nya börsnoteringar under en sådan period kommer vara större än 

genomsnittet och ger på så sett en bra indikation för investerare om när de ska investera. 

Motsatsen till detta kallas cold issue market där färre bolag väljer att börsnoteras. Enligt 

Ritter och Welch (2002) är en hot issue market en av de största faktorerna till företags beslut 

om att börsnoteras och därför väljer färre bolag att börsnoteras i en cold issue market. En av 

anledningarna till att företag väljer att börsnoteras i en hot issue market är när de nyligen sett 

en lyckad börsnotering av ett annat företag från en liknande sektor och hoppas att kunna ta 

efter (Ritter & Welch, 2002). Ritter (1984) presenterade en studie med analys av en hot issue 

market som varade under en 15-månadersperiod mellan åren 1980 och 1981. Under denna 

period med många börsnoteringar såg Ritter att underprissättningen låg på ett genomsnitt upp 

mot 50% till skillnad från genomsnittet mellan åren 1977 och 1982 som endast var runt 16%. 
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Investerare kan därför dra nytta av att läsa av om det råder en hot eller cold market genom att 

investera i börsintroduktioner då det sker många nya listningar.       

  

2.2.5 Signaling theory  

För att ta reda på hur lönsam en börsintroduktion varit tittar investerare ofta på aktiekursen 

och dess utveckling. Trots tidigare teori om att emittenter medvetet kan underprissätta aktien 

så anses en stor kursuppgång från börsintroduktionen som en lyckad börsnotering generellt. 

Allen och Faulhaber (1989) förklarar teorin signaling theory i detta fall som en positiv signal 

till de nyblivna ägare under en börsintroduktion som tagit del av en positiv initial avkastning. 

De nytecknade ägarna får via den initiala kursuppgången en mer positiv bild av företaget 

vilket kan komma till stor hjälp vid en eventuell nyemission. I grunden så hävdar teorin att 

underprissättning kan användas som en signal för att öka kvalitén och värdet på ett företag för 

eventuella investerare. Detta på grund av den tidigare nämnda asymmetrin i information 

mellan emittent, försäkringsgivare och investerare. Då emittenten har tillgång till mest 

information kan de öka värdet och kvalitén på aktien genom att sätta en lägre teckningskurs 

vid börsintroduktion. 

Leland och Pyle (1977) förklarar en av signalerna som hur villig emittenten är att investera i 

sitt eget bolag i utbyte mot ägande. Detta signalerar en positiv bild av företaget till övriga 

investerare då de med mest information väljer att ha ett ägande i bolaget. En annan signal är 

teckningspriset. Allen och Faulhaber (1989) förklarar att teckningspriset skickar en signal då 

endast högkvalitativa bolag har råd med en underprissättning vilket leder det till att bolag 

med en lägre teckningskurs skickar ut positiva signaler om företaget till investerare. 

2.2.6 Bransch och underprissättning 

Tidigare forskning har visat att underprissättning kan skilja sig mellan olika branscher. Ritter 

(1991) presenterade en undersökning där han under en nioårs-period jämfört 

underprissättning för 14 olika branscher. Från studien går att utläsa hur finans- och 

läkemedelsindustrin hade den största underprissättningen. Loughran och Ritter (2004) tog 

sedan detta vidare och gjorde en studie av börsnoteringar på den amerikanska börsen mellan 

åren 1990 till 2003 där IT-branschen visade sig ligga i toppen vad det gäller branschspecifik 

underprissättning. Loughran och Ritter (2004) förklarar att detta beror på att de flesta företag 

inom IT-branschen som börsnoterades under perioden var tillväxtbolag och ansågs därmed 
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som mer riskfyllda investeringar. Då tillväxtbolag är vanligt förekommande på 

aktiemarknaden Spotlight är det intressant att undersöka om det finns en skillnad för It-bolag 

på en marknad där bolag i övriga branscher också ofta är ansedda som tillväxtbolag. 

Hypoteser 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband att underprissättning är högre i 

Data/IT-branschen än i övriga branscher 

Hypotes: Det förekommer ett signifikant samband att underprissättning är högre i Data/IT-

branschen än i övriga branscher 

2.2.7 Teckningskurs och underprissättning 

Chalk och Peavy (1987) har tidigare gjort en undersökning på den amerikanska 

aktiemarknaden där de kom fram till att ett lägre teckningspris bidrar till en större 

underprissättning.  Anledningen till att företag med en lägre teckningskurs kan ha en högre 

underprissättning är för att aktier med en lägre teckningskurs anses vara mer riskfyllda. 

Underprissättning är då ett tecken på att investerare kräver en rabatt för att investera i en mer 

riskfylld aktie. Abrahamsson och De Ridder (2015) har gjort en mer aktuell studie om detta 

fenomen. Den undersökningen gjordes på Nasdaq Stockholm och visade dock inte på något 

samband mellan en lägre teckningskurs och en större grad av underprissättning. Eftersom 

Abrahamsson och De Ridder (2015) inte får samma resultat som Chalk och Peavy (1987) för 

Stockholmsbörsen är det intressant att undersöka hur det ser ut för börsnoteringar på 

Spotlight. 

Hypoteser 

Nollhypotes: Inget signifikant samband mellan underprissättning och företagens 

teckningspris förekommer 

Hypotes: Ett negativt signifikant samband mellan underprissättning och företagens 

teckningspris förekommer 

2.2.8 Offer size och underprissättning 

Företagens offer size är värdet av det initiala utbudet av aktier för börsintroduktionen. Offer 

size beräknas genom att ta antal aktier som företaget ställer ut multiplicerat med 
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teckningspriset. Beatty och Ritter (1986) var tidiga med att förklara sambandet mellan offer 

size och underprissättning i en studie där de beskriver hur Offer size kan ses som ett mått på 

osäkerhet där mindre företag ses som mer riskfyllda och borde initialt ha en högre 

underprissättning. Abrahamsson och De Ridder (2015) gjorde en undersökning mellan storlek 

och underprissättning för den svenska marknaden mellan åren 1996-2011 vilken istället visar 

på ett positivt samband. Ljungqvist (1997) bekräftar Beatty och Ritters (1986) teori då han i 

sin undersökning får ett signifikant negativt samband mellan offer size och underprissättning 

med en liknande förklaring att mindre företag ses som mer riskfyllda. Med detta som 

bakgrund är det även intressant att se om detta kan observeras för noteringar på Spotlight 

eller om resultatet kommer visa på en större likhet med undersökningen på 

stockholmsbörsen.  

Hypoteser 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan underprissättning och offer 

size 

Hypotes: Det förekommer ett negativt signifikant samband mellan underprissättning och offer 

size 

2.2.9 Företagets ålder och underprissättning 

Företag väljer att börsnoteras vid olika stadier i deras livscykel. Som tidigare nämnt så ger 

mer information om företaget en tydligare bild för investerare huruvida de ska investera eller 

inte. Företag med mindre allmän information blir således av större risk för investerare och är 

underprissatta i större grad enligt Loughran och Ritter (2004). Ritter (1984) förklarar det som 

att investerare på grund av bristande information kräver en större rabatt för att teckna aktier i 

en ny börsnotering. För att applicera detta på variabeln ålder så kan likt Loughran och Ritter 

(2004) antas att mer information finns tillgänglig om företag som funnits längre än de som 

funnits en kortare period. Clarks (2002) undersökning motsätter sig detta och visar att företag 

som är yngre inte har en högre grad av underprissättning förutom inom it-branschen där 

yngre företag visade sig vara mer underprissatta. Undersökningen gjordes dock inte för initial 

avkastning under första handelsdagen utan istället för den sammanvägda utvecklingen över 

en månad samt tre år. Det är utifrån detta av intresse att se om det råder en underprissättning 

till följd av brist på information hos yngre bolag som noteras på Spotlight. 
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Hypoteser 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan underprissättning och 

företagens ålder 

Hypotes: Det förekommer ett negativt signifikant samband mellan underprissättning och 

företagens ålder 

2.2.10 Handelsvolym och underprissättning 

Handelsvolym hänvisar till hur mycket aktien handlas under första handelsdagen vid en 

börsnotering. Det görs genom att observera hur många gånger aktien handlas och till vilket 

pris. Loughran och Ritter (2004) upptäcker i deras studie på den amerikanska marknaden 

under åren 1980 till 2003 ett positivt samband mellan storleken på handelsvolymen och 

underprissättning. Yuksel och Yuksel (2006) finner även de att det finns ett positivt samband 

mellan graden underprissättning och handelsvolym under första handelsdagen efter att de 

undersökt börsnoteringar på Istanbuls aktiemarknad mellan åren 1990-2002. Författarna 

förklarar dock att handelsvolym fungerar bättre som ett negativt samband med 

överprissättning än vad det gör som ett positivt samband mellan underprissättning. Det vill 

säga lägre handelsvolym förklarar överprissättning bättre än vad en hög handelsvolym 

förklarar underprissättning (Yuksel och Yuksel, 2006). Med dessa studier som bakgrund så är 

det även relevant att undersöka hur det ser ut för börsnoteringar på Spotlight. 

Hypoteser 

Nollhypotes: Det förekommer inget signifikant samband mellan företagens handelsvolym och 

underprissättning 

Hypotes: Det förekommer ett signifikant samband mellan företagens handelsvolym och 

underprissättning 
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3. Metod 

I metodkapitlet förklaras de olika stegen för undersökningen. Med förtydligande angående 

datainsamling, regressioner, statistiska test och variablernas användning i studien. 

Metodkapitlet redogör även för undersökningens bortfall, reliabilitet, validitet och källkritik. 

3.1.1 Forskningsansats  

Studien är kvantitativ vilket betyder att den inriktar sig på numerisk data och använder den 

teoretiska metodinriktningen deduktiv metod. Bryman och Bell (2011) förklarar deduktiv 

teori som att två hypoteser testas efter framställning av hypoteserna. Testet avslöjar sedan om 

hypotesen ska förkastas eller godtas. Hypoteser har skapats efter tidigare forskning av 

fenomenet underprissättning och formats efter variablerna för undersökningen. 

3.1.2 Datainsamling 

Datainsamling av börsnoteringar som ägde rum mellan åren 2014-2019 har hämtats från 

nyemissioner.se (2019) där samtliga börsnoteringar för Spotlight under perioden finns 

tillgängliga. På nyemissioner.se framgår det även vilken bransch bolaget är aktivt inom och 

vilket år bolaget börsnoterades. Datan är kvantitativ och samlas in sekundärt. Historiska 

stängnings- och teckningskurser för företagen har hämtats från Spotlights (2019) egna 

kurslistor. Teckningskursen har även kontrollerats mot Skatteverkets (2019) aktiehistorik. 

Från Skatteverket hämtas data om när företaget är grundat vilket tillåter beräkning av 

företagets ålder vid börsintroduktion. Bolagens handelsvolym har också hämtats från 

Spotlight kurslistor. Företagens offer size hämtas från Spotlights pressmeddelande och 

memorandum om företagens börsnotering vilket går att hitta på deras hemsida. För att utföra 

en marknadsjustering av initial avkastning så hämtas historiska kursrörelser vid dagen av 

varje enskild börsnotering från Nasdaq OMXS30 index (2019).  

3.2 Val av marknad 

Spotlight är den marknadsplats som har valts att analysera i denna studie. Företagen på 

Spotlight är till stor del mindre företag som befinner sig i en tillväxtfas och sannolikt inte har 

lika mycket resurser som företag på större marknader. Detta kan medföra ett incitament för 

dessa företag att få in så mycket kapital som möjligt vid börsnotering (Spotlight, 2019). Det 
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är därför intressant att se om underprissättning råder på denna marknad. Sedan 2007 är 

Spotlight inte en auktoriserad marknadsplats vilket medför mindre reglering från myndigheter 

och mindre tillåten insyn. Risken att investera i företag på en sådan marknad anses vara högre 

än på en reglerad marknad. Företag som börsnoteras på Spotlight får de fördelar som en 

börsnotering medför samtidigt som företagen erbjuds enklare listningar och mindre 

regleringar (Spotlight, 2019). 

3.3 Urval och bortfall  

Urvalet består av de företag som börsnoterades på Spotlight mellan åren 2014 och 2019. 

Företag som har gått i konkurs togs inte med i studien då det finns begränsad data kring 

kurser att tillgå för dessa företag. Det finns även ett bortfall för de företag som bytt 

aktiemarknad då data om dessa företags initiala börsnotering på Spotlight inte finns att tillgå. 

Bortfall har även förekommit av andra anledningar än konkurs eller byte av aktiemarknad. En 

av dessa anledningar är att det saknades data för vissa företag. Dessa bortfall kan tänkas 

påverka resultatet för den generella underprissättningen under den första handelsdagen. Det 

ursprungliga urvalet bestod av 150 börsnoteringarna mellan 2014 och 2019 och efter 

bortfallen bestod urvalet av 99 stycken börsnoteringar. Därmed fanns ett bortfall på 51 

stycken börsnoteringar.  

 

Figur 1. Diagram för urval och bortfall 

Diagrammet visar de 150 börsnoteringar som gjordes på Spotlight för åren 2014-2019, det slutgiltiga urvalet 
bestod av 99 observationer vilket innebar ett bortfall av 51 observationer. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antal	börsnoteringar 33 29 24 28 22 14
Urval 20 16 20 17 20 6
Bortfall 13 13 4 11 2 8
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3.4 Regressionsmodell 

För att kunna bestämma sambandet mellan underprissättning och de oberoende variablerna så 

tillämpas en linjär multipel regression. 

3.4.1 Beroende variabel 

Studien avser att undersöka i vilken utsträckning underprissättning förekommer på Spotlight 

samt undersöka vilka variabler som påverkar underprissättning. Vi har tidigare förklarat att 

underprissättning även kan definieras som en positiv initial avkastning under första 

handelsdagen. Formeln som har använts är samma som Ritter (1991) tillämpar för beräkning 

av initial avkastning och följer nedan.  

!" =
$%ä'(')'(*+,-* − /01+')'(*+,-*

/01+')'(*+,-*
 

För att vara säkra på att en eventuell positiv initial kursuppgång inte kan hänföras till en 

generell ökning av marknaden som helhet har initial avkastning justerats för marknadens 

utveckling. Det index som studien tillämpar för marknadens utveckling under en specifik 

tidsperiod är OMX30. Detta index ger en bra bild över den generella utvecklingen av 

aktiemarknaden i Sverige då indexet utgörs av de 30 mest omsatta företagen på 

Stockholmsbörsen (Nasdaq, 2019). Utvecklingen för OMX30 index beräknas för den dagen 

då en specifik börsnotering har ägt rum och subtraheras från den initiala avkastningen under 

den första handelsdagen. Formeln för marknadsjusterad initial avkastning blir således: 

23!" = 45ä6768679:;<9=>?@:68679:;<9
>?@:68679:;<9

− 
ABCDE	95ä6768679:;<9=ABCDE	öHH68679:;<9

ABCDE	95ä6768679:;<9
 

3.4.2 Oberoende variabler  

Studiens oberoende variabler och deras samband med marknadsjusterad initial avkastning  

3.4.3 Bransch 

En dummy variabel används för att kunna särskilja branschernas från varandra. En dummy 

variabel använder även Ritter (1991) i hans studie vid hantering av variabeln bransch. 

Eftersom undersökningen har för avsikt att undersöka om företag inom IT-branschen har en 
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högre marknadsjusterad initial avkastning så antar företag som är verksamma inom branschen 

Data/IT värdet 1 och företag i övriga branscher antar värdet 0.  

3.4.4 Teckningskurs 

Studien använder teckningskursen som en oberoende variabel i regressionen och den 

definieras som den kurs som aktien kan tecknas för i samband med noteringen. Vid en högre 

teckningskurs förväntas den initiala avkastningen att vara lägre och sambandet förväntas 

alltså vara negativt. För att minska spridningen av residualerna tillämpas den naturliga 

logaritmen för det observerade värdet i regressionen.  

3.4.5 Offer size 

För att mäta offer size tas antalet aktier som erbjuds i samband med noteringen multiplicerat 

med teckningskursen. Som tidigare nämnt i teorin så tenderar enligt Beatty och Ritter (1986) 

och Ljungqvist (1997) mindre börsnoteringar att vara mer riskfyllda och därmed ha en högre 

initial avkastning. Sambandet mellan marknadsjusterad initial avkastning och offer size 

förväntas därför vara negativt. Den naturliga logaritmen för det observerade värdet tillämpas i 

regressionen.  

3.4.6 Ålder 

Ålder definieras som differensen mellan året företaget grundades och året företaget 

börsnoterades. Den naturliga logaritmen för värdet används även för denna variabel men 

eftersom vissa företag grundades samma år som de börsnoterades och den naturliga 

logaritmen för 0 inte är definierad använder vi formeln 

ÅJK0- = L'(1 + PÅJK0-6Q5?<867 − ÅJK0-7<;6RS5T) 

Detta är i enlighet med hur Ritter (1991) hanterar variabeln ålder.  

3.4.7 Handelsvolym 

Omsättningen under första handelsdagen används som ett mått på handelsaktivitet och enligt 

tidigare studier av bland annat Loughran och Ritter (2004) förväntas ett positivt samband 

mellan handelsvolym och marknadsjusterad initial avkastning att observeras. Den naturliga 

logaritmen för det observerade värdet på handelsvolym tillämpas i regressionen.  
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3.4.8 Multipel Regression 

Eftersom studien behandlar flera oberoende variabler så används en multipel 

regressionsanalys för att kunna se hur de påverkar den beroende variabeln. En multipel 

regressionsanalys visar hur stor påverkan varje oberoende variabel har och koefficienten visar 

i vilken riktning denna påverkan sker. Det framgår även ur en sådan analys om koefficienten 

är statistiskt signifikant. Den multipla regressionen kommer se ut som följer: 

23!"8 = V + VW	J'(/01+')'(*+,-*)8 + VX lnPÅJK0-T8 − VD ln([\\0-$)]0)8

+ V̂ ln(_`'K0J*abJcd)8 + Ve ln(f-`'*1ℎ01)8 + i8 

3.5 Jarque-Bera 

Ett normalfördelningsantagande innebär att observationerna följer en normalfördelning. I ett 

sådant fall är snedheten noll och toppigheten tre vilket är en beskrivning av svansen form och 

distribution (Brooks, 2014). Ett Jarque-Bera test utförs vanligtvis för att testa 

normalfördelningen och kommer i denna studie utföras på de oberoende variablerna. 

Nollhypotesen om normalfördelning förkastas vid ett signifikant p-värde.  

3.6 Multikollinearitet  

Multikollinearitet är ett problem som uppstår då två eller flera av de förklarande variablerna 

korrelerar för kraftigt med varandra i en multipel regression. En mindre korrelation mellan 

variablerna måste ofta accepteras för att kunna genomföra studien men om korrelationen blir 

för stark mellan två oberoende variabler kommer det utgöra svårigheter i tolkningen av 

resultatet. Detta beror på att det blir svårt att avgöra vilken variabel som faktiskt har ett 

samband med den beroende variabeln. Korrelationer med ett värde över 0,8 anses gå under 

begreppet multikollinearitet (Brooks, 2014). För att kunna utesluta multikollinearitet i studien 

görs en korrelationsmatris. Vid ett värde över 0,8 så utesluts en av variablerna från 

undersökningen.    

  



 

  

 17 

3.7 Metoddiskussion 

I Metoddiskussionen analyseras bortfallet, studiens validiteten, studiens reliabiliteten och 

källkritik för de källor som använts i studien. 

3.7.1 Bortfallsanalys 

Bortfallets storlek kan direkt sammanföras med studiens tillförlitlighet, där ett större bortfall 

innebär en minskning i tillförlitlighet. Det sker om börsintroduktionerna i bortfallet skiljer sig 

markant från de övriga observationerna (Körner och Wahlgren, 2002). Detta kan således ha 

en påverkan på studiens resultat. Bortfallet av de företag som gått i konkurs kan även skapat 

en survivorship bias, där bortfallen eventuell kan ha påverkat studiens resultat då företagen 

som klarat sig från en konkurs kan tänkas ha en högre genomsnittlig initial avkastning för den 

första handelsdagen (Brown et al., 1992). I denna observation har ett bortfall varit oundvikligt 

för att kunna genomföra studien. Det går inte att säga till vilken grad bortfallet påverkar 

studiens resultat.  

3.7.2 Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet är en term för hur väl studien mäter det den avser att mäta (Bryman och 

Bell, 2011). För att bedöma validiteten för studien krävs en reflektion över alternativa 

mätinstrumenten och hur dessa eventuellt skulle kunnat ge studien högre validitet. Vid 

mätning av underprissättning har skillnaden mellan teckningskurs och stängningskurs tagits i 

beaktning vilket är det generella mätinstrumentet för undersökningar om underprissättning 

under första handelsdagen.  

För att underprissättningen inte ska påverkas av hur marknaden rör sig så marknadsjusteras 

resultatet med hjälp av index OMXS30. Eftersom marknadsindex OMXS30 utgår från de 30 

mest omsatta aktierna på den svenska aktiemarknaden så förutsätts det att den ger den en 

bättre bild över marknaden som helhet. Måttet kan ses som ett problem för investerare då de 

inte på förhand kan veta hur marknadsrörelsen för den första handelsdagen vid 

börsintroduktionen kommer se ut. Genom användning av metoder och teorier som har 

använts i tidigare litteratur så möjliggör det analys av de olika resultaten vilket ökar 

validiteten. 
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Studiens reliabilitet förklarar hur stor skillnaden i resultat skulle vara om studiens gjorde om 

på nytt, med en hög reliabilitet skulle skillnaderna vara små och med en liten validitet skulle 

skillnaderna vara större ifall en identisk studie gjordes på nytt (Bryman och Bell, 2011).  

För att höja studiens reliabilitet så har observationer med ofullständig eller felaktig data 

exkluderats från urvalet. Detta minskar risken för att felaktiga uppgifter används i 

undersökningen, vilket troligen skulle haft en påverkan på resultatet. Ett urval från sex år har 

gjorts för att få ett så stort urval som möjligt där även tillförlitligheten är hög då bortfallen är 

färre under dessa år. Studien relativt stora urval medför en mindre risk för att enskilda värden 

har en stor påverkan på resultatet. Sexårs-perioden står även utanför åren då det varit 

ekonomisk kris vilket hade kunnat påverkat resultatet. En del data har samlats in manuellt 

vilket ökar risken för att den mänskliga faktorn påverkar resultatet. För att minska denna risk 

har manuellt inhämtade uppgifter kontrollerats noggrant och jämförts mot en annan källa. 

Utifrån detta anses studien ha en hög reliabilitet.  

3.8 Källkritik 

Studiens data har främst inhämtats från Spotlights egna kurslistor. För att komplettera 

studiens data har även Retriever business, skatteverket, nyemissioner.se samt Nasdaq Nordics 

kurslistor använts. Det kan utgöra ett problem för studiens underlag då siffror är inhämtade 

från olika källor. Därför har numerisk data alltid kontrollerats mot minst en annan källa. 

Eftersom större delen av inhämtad numerisk data är från Spotlights egna kurslistor samt 

väletablerade databaser och aktörer inom området bedöms informationen från dessa källor 

vara trovärdig.   
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4.Resultat 

4.1 Underprissättning på Spotlight 

Urvalet av 99 företag för perioden 2014-2019 visade en genomsnittlig positiv initial 

avkastning på 14,53%. Den marknadsjusterade avkastningen blev också den 14,53% efter 

avrundning. Den största positiva initiala avkastningen för en börsnotering var 310% och den 

största negativa initiala avkastningen var -63%. 

Av dessa 99 företag var 49 underprissatta och 46 överprissatta. 4 bolag i urvalet uppvisade 

ingen kursförändring under första handelsdagen. Antal underprissatta noteringar utgör således 

49,5% av observationerna och antal överprissatta noteringar står för 46,5% av urvalet. 

Tabell 1. Tabell över årlig initial avkastning samt marknadsjusterad avkastning. 

År Initial avkastning MJIA 

2014 10,20% 10,20% 

2015 30,01% 30,03% 

2016 23,14% 23,15% 

2017 9,98% 9,89% 

2018 24,58% 23,87% 

2019 12,13% 12,57% 
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Figur 2 visar att antalet listningar varierar mellan 14 och 33 per år. 2014 såg det högsta 

antalet listningar med sina 33 och 2019 såg det lägsta antalet listningar med 14 st. Antalet 

listningar har från 2014 minskat varje år med undantag för 2017. 

 

Figur 2. Stapeldiagram över antal listningar per år. 

Störst andel av de observerade företagen tillhörde branschen Läkemedel följt av Data/IT där 

figur 3 visar att den totala andelen av företagen var 40% respektive 23% i de båda 

branscherna. Lägst andel utgjordes av branscherna Media, Fastigheter och Sällanköpsvaror 

där den totala andelen av observationerna uppgick till 2% för respektive bransch.  

I de individuella branscherna i urvalet kunde man se att den bransch med högst genomsnittlig 

initial avkastning var Data/IT och Sällanköpsvaror vilket åskådliggörs i figur 4. Den initiala 

avkastningen för Data/IT uppgick till 24% och för Sällanköpsvaror 25%. Den lägsta initiala 

avkastningen kunde observeras i branscherna Livsmedel samt Media där den initiala 

avkastningen var -9,64% respektive -13,92%.  
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Figur 3. Cirkeldiagram över observationernas branschtillhörighet 

 

Figur 4. Stapeldiagram över branschspecifik initial avkastning 
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4.2 Deskriptiv statistik 

Tabell 2. Tabell för urvalets deskriptiva statistik 

 Teckningskurs Ålder Offer Size Handelsvolym Bransch Dummy 

Medelvärde 9,425 7,646 18,937,427 5,508,334 0,232 

Medianvärde 6,35 5 12,000,000 2,421,630 0 

Standardavvikelse 14,242 9,826 35,375,132 12,500,367 0,424 

Toppighet 32,748 41,520 42,101 64,018 -0,350 

Snedhet 5,506 5,510 6,390 7,371 1,287 

Minimum 0,52 0 2,680,000 550 0 

Maximum 100 86 269,000,000 116,266,311 1 

 

Ur tabell 2 går att utläsa att det finns skillnader mellan medelvärde och median för de 

oberoende variablerna. Variabeln ålder har en median på fem år vilket gör att avståndet är 

fem till minimumvärdet och 81 till det maximala värdet vilket indikerar på en lång 

högersvans. För variablerna offer size och teckningskurs finns samma tendens. 
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4.3 Statistiska test  

Tabell 3. Tabell över multikollinearitet. 

 Teckningskurs Ålder Offer Size Handelsvolym Bransch Dummy 

Teckningskurs 1     

Ålder -0,071 1    

Offer Size 0,571 -0,166 1   

Handelsvolym -0,017 0,047 0,212 1  

Bransch Dummy -0,059 -0,042 -0,191 0.077 1 

Variabler som har för hög korrelation kan påverka resultatet negativt och tas således bort. 

Som tidigare nämnt är en korrelationskoefficient på 0,8 det maximala värdet och antar en 

variabel ett värde över 0,8 utesluts den från studien. I tabell 3 observeras att ingen av  

variablerna får en korrelationskoefficient som överstiger detta värdet vilket gör att det kan 

förutsättas att multikollinearitet inte utgör ett problem för den här studien. Teckningskurs och 

offer Size uppvisar den starkaste korrelationen vilket inte är helt orimligt då en högre 

teckningskurs i många fall gör att offer size ökar.  
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Tabell 4. Tabellen visar resultatet för Jarque-Bera testet 

 Teckningskurs Ålder Offer Size Handelsvolym Bransch 

dummy 

MJIA 

Jarque-

Bera 

4924 7612 7985 17802 28 1175 

P-värde 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

 

Signifikant på 1 % -nivån *** 

Signifikant på 5 % -nivån ** 

Signifikant på 10 % -nivån * 

 

Jarque-Bera testet som visas i tabell 4 fastställde att alla variabler fick ett p-värde som var 

signifikant på 1% nivå vilket betyder att vi förkastar nollhypotesen om normalfördelning och 

ingen av de oberoende variablerna följer normalfördelningen. Detta skulle kunna visa sig 

vara ett problem då det skulle kunna leda till ett missvisande resultat. Ett sätt att handskas 

med ett sådant problem är att använda den naturliga logaritmen av variablerna för att på så 

sätt minska spridningen av residualerna. Däremot är storleken på urvalet relativt stort vilket 

gör att det inte är några större problem för studien om inte residualerna uppvisar 

normalfördelning. Enligt Woodward (2007) är 30 ett tillräckligt stort urval och eftersom 

studien har 99 observationer är det mer än tillräckligt. 
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4.4 Regression  

Tabell 5. Statistik för resultatet av den multipla regressionen. 

Regressionsstatistik  

R-kvadrat 0,205 

Justerad R-kvadrat 0,162 

Konstant -0,425 

F 4,785 

p-värde för F 0,001*** 

Observationer 99 

Signifikant på 1 % -nivån *** 

Signifikant på 5 % -nivån ** 

Signifikant på 10 % -nivån * 

Tabell 6. Statistik för resultaten av de oberoende variablerna i den multipla regressionen. 

 Teckningskurs Ålder Offer Size Handelsvolym Bransch dummy 

Koefficient 0,009 0,014 -0,086 0,133 0,071 

P-värde 0,737 0,912 0,248 0,000*** 0,527 

 

Signifikant på 1 % -nivån *** 

Signifikant på 5 % -nivån ** 

Signifikant på 10 % -nivån * 

 

Det justerade värdet för R-kvadrat är en indikation på hur väl de oberoende variablerna 

förklarar variansen av den beroende variabeln. R-kvadrat antar ett värde mellan 0-1 och 

denna studies justerade R-kvadrat får ett värde på 0,162 innebär att modellen enbart förklarar 

16% av den initiala avkastningen vilket visas i tabell 5. Denna siffra verkar antyda att det 
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finns en stor del av variationen som inte fångas upp av modellen. F-testet får ett värde på 

4,785 och p-värdet för F-testet har en signifikansnivå på 1% och därmed förkastas 

nollhypotesen att alla variablernas koefficienter är lika med noll.  

Tabell 6 visar att studien endast finner en variabel som har en statistiskt signifikant påverkan 

på underprissättning vilket är handelsvolym. Till skillnad från tidigare undersökningar finner 

denna studie inget statistiskt säkerställt samband mellan underprissättning och ålder, offer 

size, teckningskurs och bransch.  

Den uppskattade regressionsekvationen ser ut som följer: 

23!"8 = −0,425 + 0,009	J'(/01+')'(*+,-*)8 + 0,014 lnPÅJK0-T8
− 0,086 ln([\\0-$)]0)8 + 0,133 ln(_`'K0J*abJcd)8
+ 0,071 ln(f-`'*1ℎ01)8 

 

4.4.1 Bransch  

P-värdet för denna variabel var 0,527 vilket medför att studien hamnar inom acceptans 

området och nollhypotesen accepteras. Det går alltså inte att statistiskt säkerställa att företag 

som börsnoterades och tillhörde branschen Data/IT var mer underprissatta än någon annan 

bransch. Den totala underprissättning som observerades i denna bransch var på ca 24% vilket 

överstiger det totala snittet på 14% över alla branscher. Två uteliggare kan observeras inom 

Data/IT branschen vilka hade en positiv initial kursförändring på 310% samt 230%. 

4.4.2 Teckningskurs 

Koefficienten för teckningskursen var 0,009 och p-värdet för den naturliga logaritmen av 

teckningskursen uppgick till 0,912. Studien finner således inget statistiskt säkerställt samband 

mellan teckningskurs och underprissättning på Spotlight.  

Hypotesen, ett negativt signifikant samband mellan underprissättning och företagens 

teckningspris finns förkastas och nollhypotesen att inget signifikant samband mellan 

underprissättning och företagens teckningspris finns godtas. 
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4.4.3 Offer Size 

Koefficienten för offer size var negativ och sambandet var inte statistisk signifikant. 

Hypotesen, ett negativt signifikant samband mellan underprissättning och offer size finns 

förkastas och nollhypotesen att inget signifikant samband mellan underprissättning och offer 

size finns godtas. 

4.4.4 Ålder 

Koefficienten för ålder i regressionen var positiv men detta samband är inte statistiskt 

signifikant. Hypotesen, ett negativt samband mellan underprissättning och företagens ålder 

finns förkastat och nollhypotesen att inget signifikant samband mellan underprissättning och 

företagens ålder finns godtas.  

4.4.5 Handelsvolym 

Handelsvolym hade ett positivt samband med initial avkastning och sambandet är statistiskt 

säkerställt på 1% signifikansnivå. Hypotesen, ett signifikant samband mellan företagens 

handelsvolym och underprissättning finns godtas och nollhypotesen att inget signifikant 

samband mellan företagens handelsvolym och underprissättning finns förkastas. 
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5. Analys 

5.1 Underprissättning 

Av 99 stycken börsnoteringar var 49 stycken underprissatta, 46 stycken var överprissatta och 

fyra stycken börsnoteringar hade varken någon underprissättning eller överprissättning. Trots 

att andelen underprissatta och överprissatta börsnoteringar var relativt lika, 49,5% respektive 

46,5%, så uppnådde den genomsnittliga initiala positiva avkastningen ändå 14,53%. Detta 

skulle alltså delvis kunna förklaras av att en initial negativ avkastning aldrig kan vara större 

än 100% samtidigt som det inte finns någon liknande begränsning för initial positiv 

avkastning. Som resultatet visade var den största positiva initiala avkastningen 310% och den 

största negativa initiala avkastningen var -63%. 

 

Graden av underprissättning verkar inte ha någon korrelation med antalet listningar vilket går 

emot den tidigare nämnda teorin om hot issue market. Antalet listningar har gått ner varje år 

sedan 2014 bortsett från 2017 men den genomsnittliga initiala avkastningen verkar inte följa 

samma mönster. Teorin beskriver hur investerares efterfrågan på börsnoteringar går i cykler 

och att det därför under år med många listningar ökar underprissättning. Detta beror på att 

marknaden för börsnoteringar är inne i en “hot” period och optimismen som det medför gör 

att priset stiger mer under första handelsdagen. En sådan trend går inte att observera utifrån 

denna studie på Spotlight.  

 

Trots att det sker en initial kursökning på 14,53% under första handelsdagen för 

börsintroduktioner på Spotlight under åren 2014-2019 så går det enligt Rock (1986) inte att 

säkerställa en vinst genom att investera i alla börsnoteringar för att sedan realisera efter första 

handelsdagen. Det kan förklaras av teorin bakom winners curse och asymmetrisk information 

där investerare med mer information kommer skapa sig själva en fördel på marknaden och 

där icke-informerade investerare blir kvarlämnade med överprissatta börsnoteringar, då 

informerade investerare redan lyckats identifiera de underprissatta börsnoteringarna.  

 

Det kan även vara så att emittenten utnyttjar signaling theory där ett medvetet lågt 

teckningspris sätts för att få börsnoteringen att verka lyckad vilket i sin tur lockar investerare. 

Det är troligt att även signaling theory kan bidra till underprissättningen på Spotlight till följd 
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av asymmetrisk information mellan emittent, försäkringsgivare och investerare. När 

emittenten sätter ett lågt teckningspris lämnas även pengar på bordet vilket signalerar en tro 

på företaget från de med mest information och detta kan således varit en bidragande faktor 

för underprissättning på Spotlight. 

5.2 Bransch  

Trots att tidigare litteratur visar på samband mellan mer riskfyllda branscher och högre grad 

av underprissättning finner denna studie inget statistiskt säkerställt samband som stödjer den 

teorin. Loughran och Ritters (2004) undersökning mellan 1990-2003 visade hur IT-branschen 

hade en högre grad underprissättning än övriga branscher. Teorin bakom detta samband 

bygger på att investerare kräver en kompensation för att investera i ett företag som tillhör 

teknologibranschen eftersom den anses vara mer riskfylld, likaså hade IT-branschen en hög 

underprissättning på Spotlight men inget statistiskt signifikans observerades för sambandet. 

 

Frågan kan då ställas varför inte detta samband visar sig på Spotlight? Loughran och Ritters 

(2004) undersökning gjordes på amerikanska börsen till skillnad från denna studie vars 

resultat kommer från Spotlight. En möjlig anledning till att resultatet inte är signifikant för 

denna variabel är att många företag på Spotlight redan är av liknande karaktär oavsett vilken 

bransch man är aktiv inom, mer konkret är det inte bara IT-branschen som behöver anses som 

riskfylld för Spotlight. Detta kan göra att effekten av branschtillhörighet på initial avkastning 

mitigeras eftersom att många kommer ha en liknande riskprofil.  

5.3 Teckningskurs 

Även då tidigare studier stödjer ett samband mellan teckningskurs och initial avkastning är 

resultatet ej signifikant för sambandet mellan storleken på teckningskurs och 

underprissättning för aktiemarknaden Spotlight under åren 2014 till 2019.  

Chalk och Peavys (1987) undersökning på den amerikanska marknaden visade att ett lägre 

teckningspris skulle leda till en högre grad av underprissättning då investerare ser ett lägre 

teckningspris som mer riskfyllt och kräver en större rabatt. Resultatet för denna studie är 

således inte i enlighet med Chalk och Peavys (1987) resultat från deras undersökning på den 

amerikanska marknaden. Abrahamsson och De Ridder (2015) kunde inte heller bevisa Chalk 
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och Peavys (1987) teori utifrån deras undersökning på Stockholmsbörsen. Chalk och Peavy 

(1987) definierar låga teckningskurser som alla kurser under 1 dollar i sin studie. I dagens 

penningvärde motsvarar det 2,26 dollar eller i svenska kronor 21,36 kr. Detta medför att de 

flesta observationerna från urvalet hamnar under värdet som Chalk och Peavy (1987) 

definierar som lågt. Detta kan vara anledningen till resultatet ej blir signifikant för 

börsnoteringar på Spotlight.  

5.4 Offer size 

I resultatet visas ett negativt samband i regressionsanalysen mellan offer size och 

underprissättning. Detta samband är dock inte statistiskt signifikant. Beatty och Ritter (1986) 

och Ljungqvist (1997) belyser samtliga att det finns ett negativt samband mellan 

underprissättning och företagens storlek och teorin bakom det är att mindre företag ses som 

mer riskfyllda att investera i och att investerare då kräver någon form av kompensation. 

Denna kompensation sker i form av en rabatt på aktien.  

Anledningen till att studien inte finner något signifikant samband mellan offer size och 

underprissättning kan vara på grund av att, bortsett från några uteliggare, variationen på 

storleken för offer size inte är särskilt stor då många av företagen i urvalet är av liknande 

storlek. Eftersom Beatty och Ritter (1986) samt Ljungqvist (1997) kommer fram till att offer 

size är en indikator på hur stort företaget är riskerar en sådan variabel att inte ha speciellt bra 

förklaringsgrad i en studie där variationen är liten.  

Abrahamsson och De Ridders (2015) undersökning mellan åren 1996-2011 visar istället ett 

positivt samband mellan storlek och grad av underprissättning i motsats till tidigare studier. 

Det finns skillnader mellan denna studie och Abrahamsson och De Ridders undersökning 

(2015) vilka kan förklara den positiva riktningen på koefficienten i deras undersökning. 

Abrahamsson och De Ridder (2015) analyserar  förvisso börsnoteringar på flera olika svenska 

handelsplatser men storlek mäts inte som offer size utan som antalet aktier multiplicerat med 

stängningskurs för första handelsdagen.  

5.5 Ålder  

Det finns inget statistisk säkerställt samband i regressionsanalysen mellan underprissättning 

och företagens ålder innan börsnotering på aktiemarknaden Spotlight mellan åren 2014-2019. 
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Loughran och Ritter (2004) visade hur yngre företag ansågs som mer riskfyllda att investera i 

och därmed kräver investerare en rabatt. Vid analys av koefficientens riktning visar den på 

det motsatta då den är svagt positiv och skulle indikera att företag med en högre ålder i större 

grad är underprissatta. Detta samband är dock väldigt svagt och det går inte att dra några 

generella slutsatser kring resultatet. Clarks (2002) undersökning får motsatt förhållande 

mellan ålder och initial avkastning där äldre företag hade en högre grad av underprissättning 

än yngre företag. Clark mäter dock initial avkastning för en månad och tre år vilket gör att 

resultatet inte behöver vara jämförbart.  

Spotlight själva nämner att det oftast är tillväxtbolag som noteras och dessa brukar generellt 

sett vara unga företag. Detta kan även styrkas genom att analysera medianen på 5 år för 

urvalet. Det kan därför utgöra ett problem att observera ett sådant samband mellan ålder och 

underprissättning då företagen generellt sett är yngre än på övriga marknader (Spotlight, 

2019). 

5.6 Handelsvolym 

I resultatet går det att utläsa att det finns ett positivt statistiskt samband mellan handelsvolym 

och underprissättning på aktiemarknaden Spotlight för åren 2014-2019.  

I enlighet med Loughran och Ritter (2004) godtas hypotesen och handelsvolymen konstateras 

ha ett starkt statistiskt samband med underprissättning under första handelsdagen. 

Koefficienten har positivt lutning och är signifikant på 1% signifikansnivå. Yuksel och 

Yuksels (2006) undersökning för Istanbuls aktiemarknad visade även den hur handelsvolym 

under första handelsdagen fungerar som en faktor för initial avkastning. Yuksel och Yuksel 

(2006) finner dock en lägre handelsvolym förklarar överprissättning bättre än vad en hög 

handelsvolym förklarar underprissättning. Denna studie har inte viktat de olika sambanden 

mellan varandra likt Yuksel och Yuksel och det medför att det finns en risk för att 

överprissatta börsnoteringars negativa samband med handelsvolym påverkat resultatet. Då det 

positiva sambandet är statistisk signifikant på 1% signifikansnivå är det rimligt att sambandet 

mellan underprissättning och handelsvolym enskilt påverkar likt Loughran och Ritters (2004) 

undersökning. 
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5.7 Studiens begränsningar  

Som tidigare nämnt valdes perioden mellan 2014-2019 för att få en hög tillförlitlighet då det 

förkommer en större andel bortfall av företag som antingen har gått i konkurs, bytt 

marknadsplats eller av annan anledning saknar data för åren innan 2014. Trots detta 

förekommer ett sådant bortfall i studien och resultatet kan således ha påverkats av 

survivorship bias. Vissa observationer exkluderas enbart på grund av att det saknades 

information om en specifik variabel. Även detta skulle kunna ha påverkat resultatet och varit 

en av anledningarna till att flera av variablerna inte fick någon signifikans i den multipla 

regressionen.  
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6. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka om det skett en underprissättning för börsintroduktioner 

under den första handelsdagen på aktiemarknaden Spotlight mellan åren 2014-2019 samt att 

ta reda på vilka faktorer som påverkar underprissättning. De påverkande faktorerna bakom 

underprissättning har tidigare undersökts brett och fått spridda resultat beroende på vilken 

marknad som undersökts och när undersökningen gjorts. Teorin inom underprissättning 

förklarar dess förekomst och varför företag börsnoteras i form av fenomen som att lämna 

pengar på bordet i hopp om att ge goda signaler om företaget. 

Efter marknadsjustering rådde det i genomsnitt en initial kursuppgång på 14,53% på 

Spotlight för den första handelsdagen under åren 2014-2019. Av 99 företag var 49 

underprissatta och 46 överprissatta. Året med den största marknadsjusterade initiala 

kursuppgången för den första handelsdagen var år 2015 då den initiala avkastningen var 

30,03%. Branschen med den högsta initiala avkastningen var Sällanköpsvaraor och Data/IT 

som hade 25% respektive 24%. Den lägsta observerade initiala avkastningen återfanns i 

branchserna Media och Livsmedel som hade -13,92 % respektive -9,64%.  

Antal listningar var flest under år 2014 och minst under år 2019 och det går inte att observera 

en hot issue market där ett år med fler listningar skulle gett en högre grad av 

underprissättning och vice versa. Den genomsnittliga marknadsjusterade avkastningen för de 

olika åren är inte sammankopplad med antalet listningar och indikerar att börsnoteringar på 

Spotlight sker mer slumpartat.  

En anledning till detta kan vara att aktiemarknaden Spotlight till större del behandlar 

börsnoteringar av mindre tillväxtbolag till skillnad från de marknader som litteraturen är 

baserad på. Mindre tillväxtbolag har nödvändigtvis inte samma resurser som företag på större 

marknader och har därmed inte samma möjligheter att ta de risker som uppstår vid en 

medveten underprissättning då kapital lämnas på bordet.  

Studien har mätt sambandet mellan fem olika oberoende variabler och underprissättning i en 

regressionsanalys för att se vad som orsakar en initial kursförändring för börsnoteringar under 

första handelsdagen. Det positiva sambandet mellan variabeln handelsvolym och 

underprissättning visade sig vara det enda som var signifikant. Handelsvolym är också den 

enda av de fem variablerna som inte kan utläsas innan börsnotering. Ålder, offer size, bransch 
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och teckningskurs  var inte signifikanta i regressionen och diskuteras i analysen som en effekt 

av att företag som börsnoteras på Spotlight ofta är mindre tillväxtbolag och att en sådan 

marknad leder till att studiens oberoende variabler inte får en lika hög förklaringsgrad som de 

får i tidigare studier gjorda på andra marknader. 

7. Framtida forskning 

Eftersom denna studie enbart tittar på fem olika oberoende variabler så är det av intresse att 

forska vidare kring vilka faktorer som kan påverka marknader med mindre tillväxtbolag.  

Denna studie är avgränsad till att studera initial avkastning under första handelsdagen. Det 

skulle således även vara intressant att titta på kursförändring under en längre tidsperiod och 

se om någon variabel får en högre förklaringsgrad beroende på vilket tidsperiod som avses.  

Eftersom att handelsvolym är den enda variabeln som är statistiskt signifikant men inte går att 

utläsa innan börsnoteringen är gjord hade det varit av intresse att kunna undersöka om det 

finns något som kan indikera vad handelsvolymen kommer vara innan börsnoteringen. Detta 

skulle exempelvis kunna vara antal lagda ordrar dagen innan börsnotering. 
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