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Sammandrag  
 

När ett företag börsintroduceras på Nasdaq OMX Stockholm erbjuds i regel ett prisintervall till 

de potentiella investerarna. Dessa prisintervall tenderar att bli allt bredare, vilket kan tänkas bero 

på att informationsasymmetri kring företagets värde råder. De bredare prisintervallen resulterar i 

en större skillnad mellan högsta och lägsta pris, vilket hämmar förutsägbarheten i affären. 

Uppsatsen ämnar undersöka hur aktörer kan minska förekomsten av informationsasymmetri och 

därmed prisintervallens bredd. Syftet med studien besvaras med hjälp av en kvantitativ metod där 

61 börsnoteringar på Nasdaq OMX under perioden 2005-2015 har testats i multipel 

regressionsanalys. Undersökningens resultat analyseras utifrån signalteori och agentteori. Studien 

finner att informationsasymmetrin kan reduceras genom att befintliga aktieägare signalerar 

kvalitet genom att bibehålla en större andel aktier i samband med noteringen. Däremot finner 

studien att ekonomiska incitament för att minska informationsasymmetri och lindra agentproblem 

inte bidrar till snävare prisintervall, utan ger motsatt effekt.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Antalet börsintroduktioner har exploderat på den svenska aktiemarknaden de senaste två åren. 

Bland de 18 företag som valde att noteras på Nasdaq OMX Stockholm mellan 2014 och 2015 var 

hotellkedjan Scandic ett av dem. I det prospekt som upprättades i samband med 

noteringsprocessen fick investerarna ta ställning till ett prisintervall den kommande aktien skulle 

säljas inom. Bredden i intervallet var 66-81 kronor vilket motsvarar ett uppskattat börsvärde på 

mellan 6,8-8,0 miljarder kronor, med andra ord en skillnad på 23 procent (Hernhag, 2015).  

 

Prisintervall som fenomen är relativt nytt i Sverige, men har snabbt blivit en vedertagen standard. 

Av de börsintroduktioner som genomförts på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2005 har endast 

ett fåtal haft ett fast pris. Prisintervallen tenderar dessutom att bli allt bredare, vilket säger något 

om problemet med att värdera bolag inför en notering (Bråse, 2015). Värderingsproblemet till 

följd av osäkerheten kring marknadens pris på företaget leder till problem dels för investerare, 

som tecknar upp sig på aktien utan att känna till slutpriset, dels för säljarna, som behöver veta hur 

mycket kapital de kommer att få in till sin verksamhet genom noteringen.  

 

Tidigare forskning inom området börsintroduktioner har framför allt fokuserat på 

underprissättning och hur fenomenet beror på osäkerhet kring företagets värde till följd av 

informationsasymmetri (Beatty & Ritter, 1986; Benveniste & Spindt, 1989; Lowry & Schwert, 

2004). Denna studie avser ta hjälp av lärdomar från forskningen kring underprissättning för att 

undersöka om faktorer som påverkar underprissättning även påverkar bredden av prisintervallen. 

Signalering från säljarens sida i försök att minska informationsasymmetri visas ha effekter, 

liksom risken för agentproblem i form av intressekonflikter mellan säljare och intermediär 

(Grinblatt & Hwang, 1989; Arthurs et al., 2008).  
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1.2 Problemformulering  

En av de mest uppenbara svårigheterna vid en börsintroduktion är att sätta ett rättvisande pris på 

de erbjudna aktierna. Aktierna utgör ägarandelar i företaget och således bör priset spegla 

företagets värde (Wrede, 2008). Innan handel förekommit i aktien kan det dock vara svårt att 

avgöra vad det korrekta marknadsvärdet är (Benveniste & Spindt, 1989). Onoterade företag 

saknar i många fall historiska data från tidigare prestationer, men även vid förekomst av sådana 

data finns inte samma redovisningskrav (Goergen, 2012, s. 240).  

 

Värderingsproblem i samband med börsintroduktioner har varit allmänt känt sedan Ibbotson 

(1975) presenterade en omfattande studie som visade att de erbjudna aktierna vid en notering i 

regel är underprissatta. Underprissättning innebär att aktien har en abnormal prisuppgång de 

första dagarna efter introduktionen (Ibbotson, 1975). Utifrån denna forskning tar sedan en rad 

studier avstamp och försöker förklara vad underprissättning beror på.  Benveniste och Spindt 

(1989) betraktar underprissättning som att investerare vill ha kompensation för osäkerheten kring 

företagets värde genom att få ett lägre pris. Ytterligare forskning stöder detta genom att visa på 

ett positivt samband mellan graden av osäkerhet kring företagets värde och initial avkastning 

(Beatty & Ritter, 1986).  

 

Att bolagets ägare känner till företaget bättre än externa aktörer är naturligt och denna 

informationsasymmetri försvårar prissättningen ytterligare. Ägarna eftersträvar ett så högt 

introduktionspris som möjligt och kan därför antas ha incitament att framställa företaget i så bra 

dager som möjligt (Benveniste & Spindt, 1989). Intermediären, en rådgivare som hjälper 

företaget i noteringsprocessen, har i sin tur större förståelse för företaget än potentiella 

investerare. Omvänt har intermediären även mer information om marknadens efterfrågan på 

aktierna än det säljande företaget (Baron, 1982; Ritter & Welch, 2002). Detta skapar motstridiga 

mål för intermediären. Denne har å ena sidan uppgiften att verifiera bolagets värde gentemot 

investerare, å andra sidan det primära målet att få introduktionen fulltecknad samt att bibehålla 

goda relationer med investerare och andra etablerade affärskunder genom att erbjuda attraktiva 

investeringar (Baron, 1982). Det finns även en direkt ekonomisk aspekt i intressekonflikten. 

Intermediären får intäkter i form av transaktionsavgifter från noteringsuppdraget, ofta bestående 

av en procentuell provision (Chen & Ritter, 2000; Certo et al., 2001). Samtidigt finns det 

incitament att sätta ett lägre pris för att dels attrahera investerare till den aktuella affären och dels 
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för att säkerställa framtida intäkter till följd av bibehållna och utvecklade kundrelationer med 

investerare (Baron, 1982; Rock, 1986; Loughran & Ritter, 2002). Det uppstår en tydlig konflikt i 

de olika parternas intressen. Underprissättningen sker på säljarnas bekostnad, som kan sägas 

“lämna pengar på bordet” då de inte erhåller rätt pris för avyttrade ägarandelar. Samtidigt är 

investerare mer intresserade av att teckna aktier för ett pris som ligger under värderingen 

(Brealey et al., 2014, s. 819). Vidare finns skäl för säljarna att acceptera underprissättning av 

aktierna i syfte att säkerställa att affären går igenom, bland annat eftersom de kan behöva betala 

intermediären för tjänster utförda inför noteringen även om den skulle avbrytas (Dalton et al., 

2003).  

 

Trots den omfattande forskningen kring problematiken med underprissättning är forskning kring 

prisintervall vid börsintroduktioner i princip obefintlig. Rimligen spelar osäkerheten kring 

företagets värdering en viktig roll även i utformningen av prisintervall. En osäker värdering av ett 

företag bör rimligen generera ett större behov av prisintervall då företagets uppfattade värde kan 

vara subjektivt i brist på likvärdig information. Uttalanden från svenska intermediärer instämmer 

i att intervallet är en nödvändighet just på grund av osäkerheten kring företaget inför noteringen 

(Strandberg, 2014). Om alla parter har tillgång till samma mängd information bör osäkerheten 

minska, varför det grundläggande problemet bör ligga i informationsasymmetri. Givet att 

intervallet är ett resultat av osäkerhet är det intressant att undersöka vad som driver 

informationsasymmetri och hur aktörerna kan agera för att reducera detta problem.  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur informationsasymmetri kan påverkas för att 

generera snävare prisintervall inför börsintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm. Vidare 

ämnar uppsatsen bidra till att introducera ett nytt forskningsområde.  

1.4 Disposition 

Denna uppsats fortskrider med ett sammanfattande kapitel om ramverket kring svenska 

börsintroduktioner. Vidare lägger ett teoretiskt avsnitt grunden för uppsatsens deduktiva ansats. 

Här inkluderas tidigare forskning om informationsasymmetri med särskild vikt vid signalteori 

och agentteori i samband med börsintroduktioner. I anslutning till teorin redovisas uppsatsens 

förväntningar i form av hypoteser. Det efterföljande metodkapitlet redogör för studiens 
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tillvägagångssätt och operationalisering av hypoteserna. Empirikapitlet inleds sedan med en 

deskriptiv analys av samtliga variabler. Kapitlet fortsätter med att redovisa utfallet av de 

statistiska testerna, samt analys av desamma. Slutligen presenteras studiens slutsatser och 

implikationer som följer av dessa diskuteras. Förslag på hur framtida forskning kan följa upp 

uppsatsens resultat inkluderas även i det avslutande kapitlet.  
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2. Svenska börsintroduktioner 
Kapitlet redogör för det generella ramverket kring börsintroduktioner på Nasdaq OMX 

Stockholm. Kapitlet inleds med en beskrivning av olika motiv för en börsintroduktion, följt av 

relevanta delar av gällande regelverk. Avslutningsvis sammanfattas noteringsprocessen. 

2.1 Ramverk för börsintroduktioner 

Ett av de främsta motiven till att ett företag väljer att börsintroduceras är möjligheten att inbringa 

externt kapital, exempelvis för att finansiera en expansion. Ett annat motiv är att skapa likviditet i 

aktierna, i syfte att underlätta för befintliga aktieägare att realisera sina innehav. Ytterligare motiv 

kan vara att skapa publicitet kring företaget (Ritter & Welch, 2002). Innan noteringen upprättas 

prospekt av intermediären. Innehållen i dessa prospekt skall godkännas av både 

Finansinspektionen och Nasdaq och syftar till att skydda investeraren (Finansinspektionen, 

2016). Vidare har Nasdaq en mängd krav ett företag måste leva upp till innan det kan noteras på 

börsen, även det i syfte att skydda investerares intressen samt att upprätthålla förtroendet för 

värdepappersmarknaden (Nasdaq, 2016, s. 6-7; 13). Ett av de mer konkreta kraven är att det 

förväntade totala värdet av bolagets aktier skall uppgå till minst 1 miljon euro vid 

noteringstillfället. Värdet utgår i regel från aktiepriset i erbjudandet (Nasdaq, 2016, s. 12). Ett 

annat krav är att bolaget skall ha årsredovisningar för minst tre år bakåt i tiden. Undantag från 

kravet kan endast göras om Nasdaq bedömer att det finns tillräckligt med information för att 

börsen och investerare skall kunna göra en rättvisande värdering av bolaget, till exempel genom 

en omfattande beskrivning av affärsidé och verksamhet (Nasdaq, 2016, s. 10). Vidare skall minst 

25 procent av aktierna vara i allmän ägo vid noteringstillfället, det vill säga ägas av aktieägare 

som totalt har ett innehav understigande 10 procent av aktiekapitalet eller rösträtterna i bolaget. 

Ett för litet antal aktier eller en begränsad spridning i ägandet bedöms kunna innebära en risk för 

bristfällig prissättning på marknaden. (Nasdaq, 2016, s. 12).  

2.2 Börsnoteringsprocessen  

Vid börsintroduktioner blir det allt vanligare att prissättningen av aktier till investerare utgår från 

så kallad bookbuilding. Bookbuilding-processen är relativt ny i Europa, där det typiska 

förfarandet tidigare bestod av fasta priser eller auktioner (Abrahamson et al., 2011). 

Bookbuilding innebär att ett prisintervall sätts i prospektet, som sedan investerare kan lägga bud 

inom. Intermediären använder bookbuilding som ett verktyg för att samla information om 
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marknadens efterfrågan (Ritter & Welch, 2002). Efter detta anbudsförfarande fastställer säljaren i 

samråd med intermediären ett pris inom intervallet, som då gäller samtliga investerare 

(Finansinspektionen, 2007, s. 17).  

 

Tilldelningen av aktier kan sedan variera, då det inte finns någon lagstiftning kring processen. 

Önskemål om ägarspridning från säljaren bör tillgodoses, liksom fördelning mellan olika typer av 

investerare för att likviditet i aktien skall kunna säkerställas. I övrigt kan tilldelningen ske 

diskretionärt av intermediären, som sköter kontakten med investerarna (Finansinspektionen, 

2007, s. 18). En viss tilldelning kan även behöva göras av praktiska skäl och gäller framför allt 

institutionella investerare. Dessa behöver ofta en större tilldelning då en liten post aktier i 

förhållande till institutionella investerarens portfölj som helhet inte är önskvärd. Vid en sådan 

situation är det därför vanligt att innehavet omgående säljs av. Om många väljer att sälja av 

innehavet kan det potentiellt leda till ett kursfall vid introduktionen och således ett misslyckande 

för noteringen (Finansinspektionen, 2007).  

 

Intermediären, som åtar sig noteringsuppdraget, får ersättning för detta. Vad ersättningen består 

av kan variera, men i regel finns en fast del och en rörlig del kopplad till teckningsgraden. I vissa 

fall kan ytterligare ersättning från det säljande företaget tillkomma intermediären som en typ av 

bonus för väl genomförd affär (Finansinspektionen, 2007, s. 11). 
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3. Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar studiens teoretiska avstamp i informationsasymmetri med fokus på 

aspekterna signalering och agentteori. I anslutning till detta redovisas tidigare forskning på 

området, vilket underbygger formuleringen av studiens hypoteser som avslutar kapitlet.  

3.1 Informationsasymmetri vid börsintroduktioner 

Investerares osäkerhet kring företagets värde till följd av informationsasymmetri har i tidigare 

forskning visats resultera i underprissättning (Beatty & Ritter, 1986). Vid börsnoteringar innebär 

informationsasymmetri att företagsledningen vet mer om företagets projekt, risker och värde än 

externa investerare (Brealey et al., 2014, s. 467). De externa investerarna har tillgång till publik 

information medan ägarna har tillgång till privat information. Skillnaden i tillgång till 

information leder till osäkerhet och resulterar i skillnader i kvalitet gällande aktörernas 

beslutsfattande. De med privat information, ägarna, har då fördel när beslut fattas (Connelly et 

al., 2011).  

 

Akerlof (1970) presenterar en teori gällande asymmetrisk information vid bilköp, som till stor del 

liknar situationen vid en börsintroduktion. Han menar att när köparen inte kan bedöma kvaliteten 

av en vara, resulterar detta i att köparen endast kan förvänta sig en genomsnittlig kvalitet. 

Effekten blir att köparen bara är villig att betala ett genomsnittligt pris. Den ineffektiva 

prissättningen hämmar de varor på marknaden vars kvalitet är över medel. Detta kan i viss 

utsträckning förklara den prissättning som förekommer vid börsnoteringar, där företag som är av 

bättre kvalitet ändå inte får en effektiv prissättning (Goergen, 2012, s. 244). Även företag av lägre 

kvalitet önskar framstå i god dager. Informationsasymmetri leder därför ofta till opportunistiskt 

beteende, där en mer informerad part gynnas på bekostnad av en mindre informerad part. 

Situationen innebär att den mer informerade parten medvetet kan utelämna information i syfte att 

nå ekonomisk vinning. Fenomenet resulterar ofta i ett marknadsmisslyckande, där även 

transaktioner som är förmånliga för båda parter uteblir (Perloff, 2014, s. 655f).   
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3.2 Signalering  

Signalteori utgår från att två parter upplever informationsasymmetri, och har för avsikt att 

reducera den. Vanligtvis innebär signalteori att den mer informerade parten väljer att 

kommunicera information till en mindre informerad motpart, för att exempelvis påvisa en högre 

kvalitet (Perloff, 2014, s. 664). Den andra parten måste i sin tur bedöma hur signalen skall tolkas 

(Connelly et al, 2011). Signalen är effektiv om motparten bedömer den vara trovärdig (Perloff, 

2014, s. 664). Rothschild och Stiglitz (1976) argumenterar i sin forskning för att de två viktigaste 

aspekterna i en signal är informationens kvalitet och avsikten med informationen. Att en part inte 

har möjlighet att bedöma den andra partens pålitlighet eller bestämma den andra partens avsikt 

med beteendet befäster informationsasymmetri (Rothschild & Stiglitz, 1976).  

 

För att komma runt osäkerheten kring sin värdering och prissättning vid börsintroduktionen kan 

företaget välja att agera för att signalera att informationen är riktig. Ett sätt för säljare att utmärka 

sig är då att signalera sin kvalitet genom att sätta ett lägre pris, och således demonstrera hög 

kvalitet genom att lämna pengar på bordet (Ritter & Welch, 2002). Att sätta ett lägre pris kan 

också liknas vid den mer etablerade situationen där företag delar ut pengar för att signalera goda 

framtidsutsikter (Grinblatt & Hwang, 1989).  

 

3.2.1 Bibehållna aktier som signal för kvalitet 

En annan signal för att styrka kvalitet är när en viss andel aktier bibehålls av de befintliga 

aktieägarna. Detta tolkas i regel som en signal relaterad till företagets kassaflöden, där större 

andel ägande väntas ge större framtida kassaflöden (Grinblatt & Hwang, 1989). Grinblatt & 

Hwang (1989) menar att ett sådant agerande sänder en signal till investerare om kvalitet och 

framtidstro på företaget. Även Leland & Pyle (1977) utgår från att andelen ägande som bibehålls 

i företaget påverkar företagets uppfattade värde. Genom att ägarna bibehåller ett visst ägande i 

företaget signalerar detta att en tro på företagets framtida intäkter och anses därför reducera 

osäkerhet (Leland & Pyle, 1977). Vidare forskning på området visar att förhållandet är mer 

komplext. Keasey och Short (1997) finner att sambandet är U-format och att en bibehållen 

ägarandel överstigande 75 procent av aktierna resulterar i att osäkerheten ökar igen. Nasdaqs 

noteringskrav har dock begränsningar för att motverka ett allt för koncentrerat ägande, vilket gör 

att storägare i företaget inte kan behålla mer än 75 procent (Nasdaq, 2016, s. 12). Därför utgår 

denna studie från att bibehållet ägande av befintliga aktieägare sänder trovärdiga signaler och 
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betraktas därmed som ägarnas försök att reducera informationsasymmetri. Förfarandet väntas 

därför leda till ett mindre behov av breda prisintervall och mynnar ut i studiens första hypotes. 

 

Hypotes 1: Andelen aktier som bibehålls av befintliga aktieägare har ett negativt samband med 

prisintervallets bredd. 

3.3 Agentteori vid börsintroduktioner  

Agentteori utgår från att aktörer primärt agerar efter sina egna intressen (Brealey et al., 2014, s. 

882f). Aktörerna består av agenter och principaler, där den senare anlitar den förre i syfte att få 

ett uppdrag genomfört. Teorin utgår från att båda parter är nyttomaximerare och således 

prioriterar sig själva framför motparten. Därmed uppstår en risk för intressekonflikter och att 

någon part missgynnas (Jensen & Meckling, 1976). Risken för intressekonflikter kan dock 

minskas i form av att kompensation knyts till uppdraget och till hur väl uppdraget utförts 

(Brealey et al., 2014, s. 883). 

 

När fler parter interagerar blir situationen mer komplex. För att undersöka dessa förhållanden har 

agentteorin vidareutvecklats för att inkludera situationer där det finns mer än en principal 

(Arthurs et al, 2008). Arthurs et al. (2008) menar att en tydligare bild ges när samtliga 

förhållanden undersöks simultant istället för att undersöka parternas relation var för sig. 

Börsintroduktioner är ett typexempel på en situation där denna utvecklade agentteori är 

tillämpbar. En agent, här intermediären, har flera principalers önskemål att tillfredsställa. Dessa 

önskemål kan ofta vara inkompatibla på grund av skiljande preferenser hos de olika 

principalerna. Agentens agerande kan här behöva innebära att en principal gynnas framför en 

annan, såsom säljande företag mot investerare. Ytterligare problem kan uppkomma i form av att 

agenten kan ha olika relationer med olika principaler. En långsiktig affärsförbindelse med en 

principal kan öka agentens incitament att göra denna nöjd på bekostnad av den andra principalen 

(Arthurs et al. 2008). 

 

Säljaren i en börsintroduktion vill få ett högt pris på sina aktier för att få mer kapital tillgängligt 

och har ofta en mer kortsiktig relation med intermediären. Köparen vill betala ett så lågt pris som 

möjligt och därmed ha större potential för avkastning när aktien är noterad. Intermediärens 

intresse är mindre tydligt men förväntas enligt Arthurs et al. (2008) vara att tillgodose 
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investerarens behov i första hand. Investerarna står för en större del av intermediärens framtida 

affärer än säljaren och har således en mer långsiktig relation. Ytterligare skäl för intermediären 

att underprissätta börsintroduktionen är att det blir lättare att marknadsföra börsintroduktionen 

och fullgöra sitt uppdrag gentemot säljaren (Loughran & Ritter, 2002). Både köpare och säljare 

önskar att intermediären agerar på ett sätt som är fördelaktigt för dem själva, vilket blir 

problematiskt eftersom köpare och säljare har olika mål.  

 

3.3.1 Ekonomiska incitament för att reducera agentproblem 

Intressekonflikter i kombination med att parterna besitter olika mängd information, bör rimligen 

vara av betydelse för bredden av prisintervall vid börsnoteringar. Agentteori förutspår att 

intressekonflikter kan minskas genom att koppla incitament till uppdraget (Brealey et al., 2014, s. 

883). Om den potentiella förlusten för att avvika från uppdraget är stor kommer agentens 

egenintresse sammanfalla med principalens intresse (Dietrich, 2012, s. 22). Intermediären får 

betalt för att hjälpa företaget med börsnoteringen, men storlek och utformning av ersättningen 

kan variera. Vanligtvis består ersättningen av en fast och en rörlig del (Finansinspektionen, 2007, 

s. 11). Möjlighet till ytterligare ersättning genom den rörliga delen bör således få intermediären 

att arbeta för ett så högt och förutsägbart pris som möjligt. Tidigare forskning kring prissättning 

vid börsintroduktioner indikerar att säljarna kan påverka graden av underprissättning genom att 

betala en högre avgift, vilket är i linje med vad agentteorin förutspår. Beatty och Welch (1996) 

finner i sin studie att anlitande av kostsamma intermediärer i samband med en börsnotering leder 

till prissättning mer i linje med säljarens önskemål om högt pris. Att betala mer verkar då minska 

risken för agentproblem. Vidare finner Habib och Ljungqvist (2001) att ägare kan påverka graden 

av underprissättning genom att lägga större resurser på att motverka det, där exemplen bland 

annat innefattar anlita en bättre intermediär till en dyrare avgift. Även detta resonemang indikerar 

att det kan vara lönsamt för säljaren att betala en högre ersättning till intermediären då det väntas 

leda till att ett mer marknadsmässigt pris sätts på aktierna. Sammanfattningsvis bör en högre 

transaktionsavgift enligt agentteorin premiera agerande i säljarnas intresse för ett snävare 

prisintervall. Utifrån denna bakgrund formuleras studiens andra hypotes. 

 

Hypotes 2: Transaktionsavgiftens storlek har ett negativt samband med prisintervallets bredd. 
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4. Metod  
Metodkapitlet inleds med en beskrivning av hur datainsamlingen genomförs, följt av en 

beskrivning av urvalet.  Vidare beskrivs de statistiska tester studien avser använda. Slutligen 

följer en redogörelse för operationaliseringen av studiens hypoteser. 

4.1 Introduktion till metod 

Denna studie antar en deduktiv ansats genom att utifrån etablerade teorier och tidigare forskning 

undersöka samt försöka förklara prisintervallens bredd. Ett grundantagande är förekomsten av 

informationsasymmetri, vilken väntas kunna reduceras genom att ägare aktivt signalerar kvalitet 

respektive skapar incitament för intermediären att agera för snävare prisintervall. För att 

undersöka den förväntade påverkan används en kvantitativ metod, där det insamlade 

datamaterialet analyseras i statistiska tester för att förklara prisintervallens bredd. Förklaringen 

väntas utgöras av två aspekter; (1) andel bibehållna aktier, vilket fångar upp ägarnas signalering 

om företagets kvalitet, och (2) transaktionsavgiften, som representerar ökade incitament för 

intermediären att prioritera säljarnas intresse. Testvariablerna testas dels i separata t-test för att 

utröna om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan respektive förklarande variabel och 

den förklarade variabeln. Därefter testas respektive testvariabel i kombination med 

kontrollvariabler i en multipel regression. Slutligen testas samtliga testvariabler och 

kontrollvariabler i en multipel regression. Resultaten av de statistiska testerna besvarar 

uppsatsens syfte genom att indikera om forskningshypoteserna kan accepteras eller ej.  

4.2 Datainsamlingsmetod  

I denna undersökning har sekundärdata i form av rådata insamlats från Nasdaqs noteringsregister 

och Finansinspektionens prospektregister. Vid avsaknad av noteringsprospekt har även 

företagens årsredovisningar från noteringsåret, samt relevanta pressmeddelanden använts. 

Fördelar med att använda rådata är att den är obearbetad och inte anpassad för något syfte efter 

insamlingen (Saunders et al., 2009, s. 258). Att den insamlade informationen är standardiserad 

och kontrollerad av pålitliga företag och myndigheter ger ytterligare en tillförlitlighet då den 

sannolikt har högre kvalitet än vad som skulle erhållits från egen insamling av primärdata 

(Saunders et al., 2009, s. 268f). Andra fördelar med att använda sekundärdata från databaser är att 

de data alltid finns där och är lätt att kontrollera vid behov. Potentiella nackdelar med att 

tillvägagångssättet är att tillgång till databaser kan vara begränsad (Saunders et al., 2009, s. 259).  
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4.3 Urvalsstrategi 

Studien avgränsas till stamaktier som börsintroducerats på Nasdaq OMX Stockholm. Urvalet 

består av samtliga introduktioner under perioden 2005-2015. Urvalet har gjorts med syftet att 

fånga tillräckligt många observationer för att kunna genomföra statistisk analys med möjlighet att 

dra robusta slutsatser. Tidsperioden är också jämförbar med tidigare studier inom 

underprissättning och informationsasymmetri, som till stor del liknar denna studie (Loughran & 

Ritter, 2002; Certo et al., 2001). Utöver det så är marknaden för börsnoteringar cyklisk och den 

valda tidsperioden minskar påverkan av denna cyklikalitet (Park et al., 2015).   

 

Studien bortser från företeelser som exempelvis listbyten, nyemissioner eller notering av andra 

värdepapper än stamaktier. Anledningen till detta urval är att avgränsa studien från företag där 

tidigare handel förekommit i aktien. Avgränsningen görs då ambitionen är att snäva av studiens 

omfång och ha ett tillräckligt homogent studieområde för att hitta generaliserbara resultat och 

kunna dra specifika slutsatser utifrån det insamlade datamaterialet. Något som däremot 

inkluderats i studien är inställda noteringar, vilka uppgick till fem stycken. Anledningen till att 

dessa inkluderas är att samtliga ställdes in i ett sent skede och därmed ändå erhöll ett prisintervall. 

Således anses även dessa observationer kunna förklaras i studien. Vidare inkluderas även de åtta 

noteringar som inte haft ett prisintervall, då dessa väntas kunna säga något om vad som utmärker 

en notering med fast pris. När hänsyn tagits till ovanstående kriterier uppgår studiens urval till 66 

observationer. Ett mindre bortfall har därefter skett i urvalet. Anledningen är framför allt att 

noteringsprospektet, som varit den primära insamlingskällan, i dessa fall saknas och att de data 

som önskats inte gick att finna någon annanstans. Det slutgiltiga antalet observationer uppgår till 

61 stycken. Ett bortfall påverkar potentiellt precisionen av resultatet från regressionerna negativt 

då antalet observationer minskas, vilket leder till större felmarginal (Dahmström, 2011, s. 289ff). 

I detta fall anses dock bortfallet vara så pass litet att det inte bör påverka de statistiska resultaten 

nämnvärt. 

 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Antal 4 8 5 1 0 5 5 0 3 12 18 61 

 

Tabell 1. Antal noteringar på Stockholmsbörsen under perioden 2005-2015 
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4.4 Operationalisering  

4.4.1 Introduktion  

Informationsasymmetri i form av signalering och agentproblem är abstrakta teorier vilka kan vara 

problematiska att kvantifiera. Målet med uppsatsen är att undersöka hur de olika aspekterna av 

informationsasymmetri kan påverkas för att reducera prisintervallens bredd vid en 

börsintroduktion. De två teorierna operationaliseras genom en testvariabel vardera som 

representerar studiens hypoteser. Det kan finnas en potentiell nackdel med att operationalisera en 

teori med endast en variabel, då risken finns att variabeln inte fångar fenomenet som önskas 

studeras. Samtidigt finns ambitionen att hålla modellen så liten som möjligt. Ett för stort antal 

förklarande variabler riskerar hämma modellen genom att bestämningen av de enskilda 

betakoefficienterna blir mer osäkra (Andersson et al., 2007, s. 110ff). Studien har ambitionen att 

följa tumregeln att inkludera en förklarande variabel per 15 observationer för att få en tillförlitlig 

modell (Pallant, 2010, s. 150). Urvalet i studien uppgår till 61 stycken, varför två testvariabler i 

kombination med kontrollvariabler anses vara rimligt. 

  

Uppsatsen utgår från att både en trovärdig signalering och reduktion av agentproblem är åtgärder 

som leder till ett snävare prisintervall. För att kunna testa dessa två aspekter av 

informationsasymmetri och dess påverkan på prisintervallet genomförs en multipel 

regressionsanalys. Studien avser dela upp testet i olika modeller, där testvariabeln relaterad till 

signalteori och ägarnas agerande för att signalera hög kvalitet först testas enskilt mot 

prisintervallet och senare i kombination med kontrollvariabler. Motsvarande förfarande används 

sedan med testvariabeln relaterad till agentteori och intermediärens incitament. 

Kontrollvariablerna består av variabler kopplade till företagets karaktär. Detta då det antas att 

företagets karaktär har en inverkan på prisintervallens bredd, och att dessa variabler bidrar med 

förklaringsvärde till modellen som studien önskar justera för i syfte att urskilja testvariabelns 

påverkan. Slutligen testas samtliga test- och kontrollvariabler i en gemensam regressionsmodell. 
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4.4.2 Prisintervall  

För att mäta prisintervallens bredd på ett jämförbart sätt används den relativa skillnaden mellan 

högsta och lägsta pris som förklarad variabel. Beräkningen görs genom att ta differensen mellan 

priserna dividerat med det lägsta priset, där informationen primärt hämtas ur prospektet. 

Eventuella ändringar i prisintervallet i senare skede bortses ifrån.  

4.4.3 Andel bibehållna aktier (Bibehållna) 

Signalering i form av fortsatt ägande väntas kunna reducera informationsasymmetri och således 

även minska prisintervallens bredd. Hypotes 1 testar signaleringseffekten genom att undersöka 

om prisintervallens bredd minskar i samband med att andelen bibehållna aktier är ökar. Därmed 

skapas ett mått som avser fånga upp trovärdigheten i ägarnas signaler för att indikera en mer 

träffsäker värdering gentemot investerarna. Andelen bibehållna aktier mäts som den procentuella 

andel aktier som inte erbjuds investerarna i vid offentliggörandet av prospektet. Studien utgår 

från grunderbjudandet och bortser från eventuell användning av övertilldelningsoption1.  

4.4.4 Transaktionsavgift (Trans (log)) 

Förekomst av agentproblem väntas driva informationsasymmetri och därmed öka prisintervallens 

bredd. För att reducera potentiella agentproblem kan transaktionsavgiften användas som ett 

incitament i syfte att få intermediären att uppfylla sitt uppdrag gentemot säljarna i första hand. 

Hypotes 2 ämnar därför testa huruvida prisintervallens bredd minskar när transaktionsavgiften är 

ökar. Transaktionsavgiften mäts som det säljande företagets uppskattade kostnad för 

noteringsuppdraget. Variabeln logaritmeras i syfte att anpassa den insamlade datamängden för att 

kunna utröna ett linjärt samband i en regressionsanalys.  

4.4.5 Kontrollvariabler   

Utöver testvariablerna bör skillnader för företagets specifika karaktär kontrolleras för. 

Kontrollerna görs med hjälp av kontrollvariabler, vars syfte är att undersöka om testvariablerna 

fortfarande kan förklara prisintervallet trots att effekterna av kontrollvariablerna finns med 

(Pallant, 2010, s. 149). Användning av kontrollvariabler ger möjligheten att jämföra 

testvariablernas enskilda inverkan på prisintervallen mot dess inverkan i kombination med 
                                                
1 Övertilldelningsoption innebär att intermediären vid stor efterfrågan på börsintroduktionen har möjlighet att sälja 
fler aktier än det ursprungliga erbjudandet, dock inte fler än 15 procent av emissionsvolymen (Finansinspektionen, 
2007, s. 20). 
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kontrollvariabler i multipla regressioner. Om testvariablernas koefficienter och signifikans är 

relativt opåverkade när relevanta kontrollvariabler läggs till antyder det att resultaten är robusta.   

 

Tidigare forskning visar att underprissättning är relaterat till företagets kvalitet (Grinblatt & 

Hwang, 1989), varför studien ämnar kontrollera för detta. Det som anses vara viktigt vid 

bedömning av företagets kvalitet är god intjäningsförmåga och stabil kapitalstruktur (Thomas & 

Gup, 2010, s. 10). Därför används variabler avseende företagets karaktär i form av 

intjäningsförmåga och skuldsättning. Räntabilitet på totala tillgångar (ROA) är ett 

lönsamhetsmått som visar hur mycket avkastning ett företag genererar i förhållande till sina totala 

tillgångar. ROA anses vara ett bra mått för lönsamhet då det visar hur mycket vinst som erhålls 

för varje investerad krona (Palepu et al., 2007, s. 185). ROA beräknas som årets resultat genom 

totala tillgångar. För att mäta företagets kapitalstruktur används belåningsgraden. Företag med 

hög skuldsättning i förhållande till sina tillgångar har högre finansiell risk (Palepu et al., 2007, s. 

197). Måttet består av företagets räntebärande skulder dividerat med dess totala tillgångar (D/A).  

 

Vidare är branschen ett företag verkar inom avgörande för företagets karaktär. Den kan i sig 

innebära risk för informationsasymmetri som studien avser att kontrollera för. Förväntningarna är 

att branscher kännetecknade av hög andel kostnader relaterade till forskning och utveckling 

(FoU) är mer riskfyllda och därmed svårare att prissätta.  FoU-tillgångar är ofta komplexa, vilket 

gör dem svåranalyserade även med tillgång till likvärdig information (Aboody & Lev, 2000). 

Guo et al. (2006) kopplar detta till börsintroduktioner och visar att FoU-kostnader har ett positivt 

samband med underprissättning. Sektorerna hälsovård och teknologi har högst andel FoU-

kostnader i förhållande till omsättning (SCB, 2013). För att justera för denna branschspecifika 

risk används därför en branschdummy som kontrollvariabel. Företag i branscherna hälsovård och 

teknologi tilldelas värdet 1 och företag i övriga branscher tilldelas värdet 0.  

4.5 Justeringar i datamaterial 

Ett grundantagande för att kunna göra en multipel regression är att variablerna är 

normalfördelade. För att kunna göra detta antagande krävs ibland att datamaterialet genomgår en 

“trimming” eller “winsorizing”. Det förra innebär att observationer med extremvärden helt enkelt 

plockas bort från urvalet. Denna studie har ett förhållandevis lågt antal observationer, varför 

winsorizing är ett bättre alternativ för att minska bortfallet. Här får extremvärdena istället anta 
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värdet av den närmaste icke-extrema observationen och på så sätt skapa ett approximativt 

normalfördelat urval (Hamberg, 2013). Winsorizing används på två variabler i denna studie. 

Måttet Bibehållna har två höga extremvärden och ett lågt extremvärde som ersatts med närmaste 

icke-extrema observation. Vidare har ROA justerats på motsvarande sätt där fyra negativa 

extremvärden har ändrats.  
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5. Empiri 

Studiens resultat presenteras i kapitel 5. Inledningsvis visas beskrivande statistik för studiens 

variabler. Därefter visas en korrelationsmatris över variablerna som sedan används i multipla 

regressioner. Kapitlet avslutas med analys kring modellernas resultat utifrån teorier och tidigare 

forskning. 

5.1 Beskrivande statistik 

Nedan, i tabell 2, redovisas beskrivande statistik från det insamlade datamaterialet. Variabeln 

Trans anges i miljoner kronor och redovisas inom parentes då den inte inkluderas i 

analysmodellen, utan endast är med i tabellen för att beskriva de logaritmerade värdena. 

 

 Medelv. Std.av. Min Median Max Skevhet Kurtosis 

Prisintervall 0,152 0,092 0,000 0,170 0,410 -0.078 0,186 

(Trans) 43,184 46,141 5 25 200 1,829 2,970 

Trans (log) 1,429 0,424 0,700 1,398 2,300 0,255 -0,725 

Bibehållna 0,583 0,137 0,365 0,45 0,859 0,334 -0,746 

ROA 0,043 0,084 -0,15 0,08 0,233 -0,484 0,899 

D/A 0,400 0,241 0,000 0,438 0,890 0,040 -0,656 

Bransch 0,320 0,469 0 0 1 0,799 -1,405 

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för urvalet.  
 
 

Samtliga variabler kan antas vara approximativt normalfördelade då de har en skevhet mellan 0,5 

och -0,5 samt en kurtosis mellan 1 och -1 (Hamberg, 2013). Endast en variabel har värden för 

skevhet och kurtosis som avviker från de önskvärda värdena, men på en godtagbar nivå. Detta 

beror troligtvis på att det är en dummyvariabel, som endast antar värdena 1 eller 0. Vidare är 

samtliga variablers medelvärde respektive median någorlunda lika, vilket också tyder på att 

urvalet är approximativt normalfördelat.  
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5.2 Variablernas korrelation 

Tabell 3 redovisar korrelationerna mellan samtliga variabler. Korrelationerna mäts enligt skalan   

-1 till 1, där det förra visar perfekt negativ korrelation och det senare perfekt positiv korrelation. 

Korrelationens signifikans anges även för att visa om korrelationen är statistiskt säkerställd.  

 

 Prisint. Bibehållna Trans 
(log) 

ROA D/A 

Bibehållna -0,410***    

Trans (log) 0,293** -0,173    

ROA 0,314** -0,157 -0,095   

D/A 0,110 -0,274** 0,440*** 0,092  

Bransch -0,263** 0,423*** -0,137 -0,281** -0,487*** 

 

Tabell 3. Pearsonkorrelationer samt korrelationernas statistiska signifikans. Den statistiska 
signifikansen markeras med *, ** eller *** där värdena representerar signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % -nivån. 
 

Korrelationsmatrisen visar att Prisintervallen korrelerar på en signifikant nivå med både 

testvariablerna Trans (log) och Bibehållna samt med kontrollvariablerna ROA och Bransch. 

Därmed fås den första indikationen på att variablerna kan förklara prisintervallens bredd. Utöver 

korrelationen med den förklarade variabeln observeras korrelation mellan de förklarande 

variablerna. Vad som visas vara särskilt gynnsamt är att testvariablerna Trans (log) och 

Bibehållna inte har någon signifikant korrelation sinsemellan. Det stärker förtroendet för 

operationaliseringen av de teoretiska förklaringar som avser fånga olika aspekter av 

informationsasymmetri.  

 

Variabeln Bibehållna relateras till signalteorin och ägarnas potentiella avsikt att signalera kvalitet 

till investerarna. Denna korrelerar en aning med kontrollvariabeln Bransch, men på en tillräckligt 

låg nivå för att kunna anta att det inte hämmar den multipla modellen. Vidare är Trans (log) 

måttet för en förväntat reducerad agentproblematik, där intermediärens incitament att agera i 

egenintresse väntas minska med en högre transaktionsavgift. Anmärkningsvärt är dock att 

korrelationen tyder på en positiv inverkan, ett omvänt samband mot vad teorin antyder.  
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ROA och Bransch utgör kontrollvariabler i de kommande modellerna. Dessa kontrollvariabler har 

en viss korrelation sinsemellan, vilket spås kunna resultera i att en av dem är mer påverkande än 

den andra. D/A visar inte något signifikant samband med prisintervallet, varför beslutet tas att 

inte använda denna som en kontrollvariabel. Variabeln väntades fånga upp företagsspecifika 

karaktärsdrag, som kan tänkas påverka prisintervallet och justera för detta vid undersökning av 

testvariablerna. Här visas istället ROA och Bransch vara av större vikt för att kontrollera 

förklaringen av prisintervall, allt annat lika. Sammanfattningsvis ger den teoretiska bakgrunden 

tillsammans med den uppvisade korrelation av variablerna en modell med två testvariabler och 

två kontrollvariabler, vilka används i multipel regression enligt följande format.   

 

𝛾 = 𝛼 + 𝛽!𝐵𝑖𝑏𝑒ℎå𝑙𝑙𝑛𝑎 + 𝛽!𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠(𝑙𝑜𝑔)+ 𝐾!𝑅𝑂𝐴 + 𝐾!𝐵𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ + 𝜀 

 

Då viss korrelation förekommer mellan de utvalda variablerna utförs ett VIF-test, vars resultat 

syns i tabell 4. Testet används i syfte att identifiera multikollinearitet, alltså att fler variabler 

förklarar samma sak och det är svårt att hålla isär effekterna (Andersson et al., 2007, s. 110). För 

att kunna anta att multikollinearitet inte förekommer bör VIF-värdet understiga 10 (Andersson et 

al., 2007, s. 119). Testresultatet visar att de utvalda variablerna inte riskerar att skapa 

multikollinearitet i regressionsmodellen och styrker därför användandet av variablerna i en 

modell för att tillsammans förklara prisintervallets bredd.  

 

Variabler VIF 

Bibehållna 1,243 

Trans (log) 1,059 

ROA 1,112 

Bransch 1,306 

 

Tabell 4. VIF-test 
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5.3 Informationsasymmetrins påverkan på prisintervallets bredd 

I tabell 5 presenteras resultaten för samtliga modelltester. Resultaten består av fem 

regressionsmodeller, där ett univariat test redovisas för respektive testvariabel innan 

kontrollvariabler läggs till för att justera för skillnader i de observerade företagens karaktär. 

Testvariablerna är signifikanta i samtliga modellkombinationer, vilket infriar förväntningarna om 

att de kan förklara prisintervallen. Även modellerna i sin helhet visar signifikanta F-värden. Det 

är också tydligt att tillägget av kontrollvariabler ökar den justerade förklaringsgraden avsevärt i 

samtliga modeller.  

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Bibehållna -0,410*** -0,352***   -0,313** 

 (0,082) (0,088)   (0,086) 

Trans (log)   0,293** 0,304** 0,264** 

   (0,027) (0,025) (0,025) 

ROA  0,246**  0,305** 0,286** 

  (0,127)  (0,129) (0,124) 

Bransch  -0,045  -0,135 -0,014 

  (0,025)  (0,023) (0,024) 

Konstant 0,325*** 0,294*** 0,072* 0,065 0,195*** 

 (0,049) -0,050 (0,039) (0,041) (0,065) 

F-värde 11,901*** 5,786*** 5,543** 5,372** 5,980*** 

Obs 61 61 61 61 61 

R2 (adj) 15,4% 19,3% 7,0% 17,9% 24,9% 

 
Tabell 5. Sammanställning av regressionsmodeller, variablernas standardiserade betakoefficient 
med standardavvikelse inom parantes samt modellens alfavärde (konstant). Den statistiska 
signifikansen markeras med *, ** eller *** där värdena representerar signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % -nivån.  

5.3.1 Signalerings påverkan på prisintervall 

Modell 1 och 2 testar hur andelen bibehållna aktier kan förklara prisintervallets bredd. 

Modellerna testar först variabeln Bibehållna i en univariat regression mot intervallet, sedan i 

kombination med kontrollvariabler. Testvariabeln Bibehållna visar en statistiskt säkerställd 
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påverkan på prisintervallets bredd både i bestämningen av de enskilda betakoefficienterna och 

modellerna som helhet. När kontrollvariabler läggs till i modell 2 ökar den justerade 

förklaringsgraden från 15,4 procent till 19,3 procent. Att resultatet gällande modell 1 och 2 

stämmer överens antyder att resultaten är robusta.  

 

Variabeln Bibehållna har en negativ inverkan på prisintervallets bredd, vilket antyder att en högre 

andel bibehållna aktier genererar ett snävare prisintervall. Resultatet är i linje med tidigare 

forskning kring underprissättning, där det visats att en högre bibehållen andel aktier bidrar med 

minskad osäkerhet inför noteringen (Leland & Pyle, 1977; Grinblatt & Hwang, 1989). Vidare 

indikerar resultatet att ägarnas agerande tolkas vara en trovärdig signal av investerare och att 

signalering således kan påverka prisintervallen. Att signalen är trovärdig kan tänkas bero på att 

bibehållandet av en högre andel aktier kan vara en kostsam handling för de befintliga aktieägarna 

i det fall noteringen blir misslyckad. Att befintliga aktieägare är beredda att satsa på noteringen 

på samma villkor som externa investerare verkar betraktas vara en betydelsefull signal som 

genererar lägre behov av breda intervall. Det negativa sambandet med prisintervallet stämmer 

också väl överens med studiens förväntningar att informationsasymmetrin minskar genom att 

signalera optimism om företagets framtidsutsikter (Leland & Pyle, 1977; Grinblatt & Hwang, 

1989). Därmed förkastas nollhypotesen till förmån för studiens första forskningshypotes, som 

innebär att andelen bibehållna aktier har ett negativt samband med prisintervallens bredd. 

Sammanfattningsvis finner studien stöd för att ägarna kan signalera kvalitet till investerarna 

genom att behålla större andel aktier och på så vis minska behovet av ett brett prisintervall.  

5.3.2 Agentproblemens påverkan på prisintervall 

Modell 3 och 4 testas med variabeln Trans (log) för att mäta intermediärens incitament att agera i 

säljarnas intresse. Modell 3 testar Trans (log) i en univariat regression mot prisintervallets bredd 

och finner ett statistiskt säkerställt samband, vilket är väntat givet den signifikanta relation som 

fanns mellan variablerna. När kontrollvariabler läggs till för att bilda modell 4 finns fortfarande 

en statistiskt säkerställd påverkan på prisintervallens bredd, vilket antyder att resultaten är 

robusta. Den justerade förklaringsgraden ökar markant vid tillägget av kontrollvariabler. Vidare 

så korrelerar inte Trans (log) med kontrollvariablerna, vilket antyder att variabeln fångar upp 

fenomen som kan förklara prisintervallets bredd efter justering för företagsspecifika 

karaktärsdrag.  
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Resultatet i modellerna är oväntat då transaktionsavgiften väntades minska agentproblemen och 

ge intermediären incitament att minska osäkerheten kring företagets värde genom att utforma ett 

snävare prisintervall. Ur ett teoretiskt perspektiv minskar agentproblem när ersättning knyts till 

agentens uppdrag (Brealey et al., 2014, s. 883). Även tidigare forskning indikerade att ägarna kan 

minska osäkerheten kring företagets värde genom att betala mer för en intermediär (Beatty & 

Welch, 1996; Habib & Ljungqvist, 2001). Resultaten visar dock att en högre transaktionsavgift 

genererar ett bredare prisintervall. Det antas att det säljande företaget föredrar ett snävare 

intervall för att skapa mer förutsägbarhet. Därmed kan slutsatsen dras att transaktionsavgiften inte 

varit ett effektivt medel för att minska agentproblemen.  

5.3.3 Informationsasymmetrins samlade inverkan 

Modell 5 testar båda testvariablerna i en multipel regression för att undersöka hur den samlade 

påverkan bidrar till att förklara prisintervallets bredd. Modellen som helhet uppnår en trestjärnig 

signifikansnivå, och båda testvariablerna uppvisar tvåstjärnig signifikans. Att storleken på 

testvariablernas betakoefficienter är i princip lika i modellen tyder på att de är lika bidragande till 

att förklara prisintervallens bredd. Resultatet är väntat givet utfallet av de tidigare modellerna där 

variablerna är statistiskt signifikanta. Att ingen av variablerna nämnvärt korrelerar med varandra 

är rimligen anledningen till att de som helhet uppnår en större justerad förklaringsgrad, 24,3 

procent, jämfört med tidigare modeller.  

 

Att modellen uppnår en högre förklaringsgrad kan tänkas bero på att kombinationen av 

signalering och agentproblem lyckas fånga upp de olika aspekterna av informationsasymmetri. 

Sammantaget utgör modell 5 en god förklaring till prisintervallens bredd, även om dessa inte är 

helt i linje med studiens förväntningar och hypoteser. Liksom i de enskilda testerna påvisar 

variabeln Bibehållna en negativ påverkan på prisintervallets bredd, medan Trans (log) har en 

positiv påverkan.  
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6. Konklusion 

Studiens avslutande kapitel inleds med en slutsats om de funna resultaten. Därefter diskuteras 

studiens trovärdighet. Slutligen presenteras en diskussion kring alternativa förklaringar till 

prisintervall som fenomen och förslag till framtida forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka hur informationsasymmetri kan påverkas för att generera 

snävare prisintervall vid börsnoteringar på Nasdaq OMX Stockholm. Resultaten i studien visar att 

aktörernas agerande i viss utsträckning kan påverka graden av informationsasymmetri. 

Följaktligen ges implikationen att ägarna har möjlighet att minska potentiella problem med breda 

prisintervall som uppkommer till följd av informationsasymmetrin. Därmed finns möjlighet att 

skapa bättre förutsägbarhet i affären. 

 

Studiens första hypotes testade huruvida ägarnas agerande i form av att andel bibehållna aktier 

kunde påverka bredden av prisintervallet. Resultaten visar att detta är möjligt då andelen aktier 

som det säljande företaget väljer att bibehålla inför noteringen visar en signifikant påverkan på 

prisintervallets bredd. Den teoretiska bakgrunden i signalteori gör att slutsatsen kan dras att 

agerandet utgör en trovärdig signal till investerarna om företagets värde. Genom ett faktiskt 

agerande från befintliga aktieägare kan således informationsasymmetrin minska, vilket också 

leder till en minskad bredd i prisintervallen. Implikationer som ges av resultatet indikerar att 

säljarna bör erbjuda en mindre andel aktier för att genomföra en försäljning till ett mer 

förutsägbart pris i form av snävare prisintervall. Dessa implikationer kan tyckas något 

uppseendeväckande utifrån att motivet till en börsintroduktion primärt är att inbringa externt 

kapital. Resultaten antyder att en avvägning behöver göras mellan vad som är viktigast; sälja 

mycket till oförutsägbart pris eller sälja lite till säkrare pris.  

 

Studiens andra hypotes testades för att undersöka om säljarna kunde påverka prisintervallens 

bredd genom att reducera agentproblem. Transaktionsavgiften det säljande företaget lämnar i 

ersättning till intermediären antas vara ett verktyg för att kunna uppmuntra intermediären att 

agera i säljarna intresse. Resultaten visar dock att detta medel inte är effektivt i den meningen att 

det istället för att minska intervallets bredd, ökar det. Därmed dras slutsatsen att 
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transaktionsavgiften inte bidrar till att uppmuntra intermediärens att agera i principalens intresse. 

Implikationer som ges till säljare tycks vara att det inte går att få ett mer förutsägbart pris genom 

att lämna högre ersättning till intermediären. 

6.2 Studiens trovärdighet 

Trots att en lång tidsperiod studerats påverkas den statistiska analysen av att antalet observationer 

endast uppgår till 61 stycken efter bortfall. Därför har antalet förklarande variabler begränsats till 

totalt fyra stycken. Vidare har det låga antalet observationer påverkat beslut som tagits senare i 

datainsamlingsprocessen. I syfte att minska ytterligare bortfall till följd av avsaknad av data har 

exempelvis nyckeltalen som använts för att beräkna kontrollvariablerna baserats på de vid 

noteringstillfället mest aktuella bokföringssiffrorna. Således baseras uträkningarna på ett 

verksamhetsår och fångar inte in variationer i exempelvis lönsamhet eller skuldsättning. Det gör 

att siffrorna potentiellt är missvisande eftersom vissa år kan framställa företaget i bättre eller 

sämre dager än vad det med tid visar sig vara.   

 

Validitetsproblem kan potentiellt finnas i att transaktionsavgifterna har mätts i absoluta värden 

istället för i förhållande till erbjudandets storlek. Det är rimligt att anta att en affär med högre 

transaktionsvärde kräver mer resurser av intermediären att garantera att utbudet av aktier möter 

en tillräckligt stor efterfrågan. Vidare har inte transaktionsavgiftens sammansättning kunnat 

studeras, vilket skapar en risk för att det faktiskt inte finns någon rörlig del som skapar incitament 

för intermediären. Detta kan potentiellt förklara att de resultat studien funnit inte stämmer 

överens med varken valda teorier eller resultat från tidigare forskning om underprissättning. 

 

Reliabilitetsproblem kan uppstå till följd av att majoriteten av de insamlade data bearbetats 

manuellt. Risken för felskrivning eller felaktiga beräkningar finns således, men försök att 

reducera denna risk har gjorts i form av att dubbelkolla materialet kontinuerligt. Andra potentiella 

problem med att upprepa studien finns i form av svårigheten att ta fram prospekt för 

börsnoteringar äldre än tio år. Att genomföra liknande studier i framtiden för att täcka samma 

tidsperiod kan vara problematiskt gällande datainsamling. Att dokument i större utsträckning 

sparas elektroniskt idag, kan dock minska problem med datainsamling i framtiden. 
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6.3 Diskussion kring prisintervallets potentiella fördelar   

Studien har funnit modeller som kan förklara prisintervallens bredd. Sambandens karaktär är 

ibland oväntade ur ett teoretiskt perspektiv. Prisintervall som forskningsområde är outvecklat, 

vilket gör att det kan finnas alternativa förklaringar än de traditionella teorier som använts för att 

förklara underprissättning. De signifikanta resultaten till trots ges indikationen att det finns 

mycket mer som kan påverka prisintervallens bredd. Givet antagandet att både säljare och köpare 

anser att breda intervall är negativt, är det intressant att dessa ändå förekommer. Studien utgår 

från att det finns ett samband mellan underprissättning och breda prisintervall i form av att de 

både symboliserar osäkerhet kring företagets värdering. Frågan är om säljarnas preferens är att ha 

ett fast pris till bekostnad av att riskera underprissättning eller om ett brett intervall trots allt är att 

föredra eftersom de då har chans till ett högre pris på aktien. 

 

Prisintervallen är möjligtvis resultatet av intermediärens ambition att göra alla parter nöjda. 

Säljaren önskar ett högt pris och köparen ett lågt, vilka finns i intervallets respektive ändar. Breda 

intervall skulle då kunna bero på intermediärens försök att kombinera de både sitt eget och 

principalernas olika intressen. Därmed kan prisintervallet fungera som en slags försäkring för 

intermediären. Om investerarnas efterfrågan är låg kan noteringen ändå genomföras till pris i den 

nedre delen av intervallet. Eftersom intermediären har insikt i de anbud som kommit in efter 

prisintervallets annonsering, har de bättre möjlighet att se var i intervallet priset bör sättas för att 

få en önskvärd marknadsreaktion. Att i efterhand kunna justera priset utifrån efterfrågan är en 

stor fördel ur intermediärens perspektiv, då risken för att ett fastställt pris resulterar i initialt 

kursfall kan undvikas.  

 

Vidare kan prisintervallet potentiellt användas som ett verktyg för bygga upp intresse inför 

börsnoteringen. Investerarna förväntar sig i många fall en rabatt på aktien, kanske framför allt till 

följd av att underprissättning som fenomen har starkt empiriskt stöd, som resulterar i en förväntan 

om initial kursuppgång. En högre efterfrågan innebär i regel ett högre pris, varför prisintervall 

som fångar upp fler investerare bör minska underprissättning i börsnoteringar. Om intermediären 

och säljaren har möjlighet att justera det slutgiltiga priset givet information om efterfrågan kan 

mängden underprissättning till viss del bestämmas utifrån den tillgängliga informationen och 

inom prisintervallets ram. Säljarna bör alltså kunna använda prisintervall för att minska 

underprissättning av deras aktier och på så vis lämna mindre ‘pengar på bordet’ för investerare.  
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6.4 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen noterar återkommande att tidigare forskning kring prisintervall är bristfällig. Därmed 

finns många aspekter kring utformningen av prisintervallen, och dess koppling till 

informationsasymmetri som kan utforskas närmare. Denna studie har utgått från att 

prisintervallens bredd har haft ett samband med underprissättning av börsintroduktioner. 

Samband har dock inte testats, varför detta föreslås som en utveckling av forskningsområdet.  

 

Vidare har uppsatsens kvantitativa karaktär gjort att fokus primärt har varit på säljande företag 

och intermediär. Något som endast diskuterats ytligt är investerarens perspektiv. Här finns 

utrymme för vidare forskning då uppsatsens resultat ger anledning att tro att investerarnas initiala 

efterfrågan på företaget till stor del påverkar prisintervallet. En studie liknande den här, men av 

mer kvalitativ karaktär skulle även kunna bidra till bättre insikt i hur prisintervallen utformas och 

ge bättre möjlighet att skildra de olika aktörernas intressen och synpunkter i 

börsnoteringsprocessen. En studie baserad på intervjuer med olika investerare, intermediärer och 

säljande företag som genomgått börsnoteringsprocessen vore intressant då den skulle kunna 

belysa problematiken med asymmetrisk information från olika håll. En sådan studie gör det även 

möjligt att bättre besvara frågor gällande aktörernas faktiska uppfattning om prisintervallens 

nytta.  
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