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Sammandrag: 

Börsintroduktioners underprissättning är ett ämne som fått mycket uppmärksamhet, 

men vad som förorsakar det råder det inte konsensus om. Uppmärksamheten har 

främst riktats på de finansiella nyckeltalen, men under senaste 20 åren har också 

företagslednings- och entreprenörskapsforskningen börjat undersöka hur 

företagslednings- och bolagsstyrningsfunktioner påverkar börsintroduktioner och 

dessas underprissättning.  

Denna avhandling undersöker hur nordiska företags börsintroduktioner påverkas av 

deras företagsledningars karakteristika. Datan består av 101 börsintroduktioner i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige under en period från 2009 till 2015.  

I den empiriska delen av avhandlingen finnes resultat som indikerar att 

företagsledningskarakteristika kan ha både statistiskt signifikanta positiva och 

negativa effekter på börsintroduktionens underprissättning. Karakteristika som 

styrelsens prestige och högsta ledningens legitimitet visar sig påverka 

underprissättningen. Styrelsen prestige visar ett negativt linjärt förhållande till 

underprissättningen. Speciellt i osäkra förhållanden, som en introduktion på en 

multilateralplattform, dämpar styrelsens prestige underprissättningen. Högsta 

ledningens legitimitet visar såväl linjära som kurvlinjära prediktiva förmågor på att 

minska underprissättningen. Däremot ifall en verkställande direktör även är grundare 

av ett högteknologiföretag befanns indikationer av att underprissättningen ökar.  

Nyckelord: Företagsledningskarakteristika, börsintroduktioners 

underprissättning, Norden, signaleringsteori, styrelse, högsta ledning, 

verkställande direktör, grundare 
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1 INTRODUKTION 

Att ta företaget publikt är ett av de största besluten ett företag fattar, och det beslutet kan 

vara ödesdigert eller fruktansvärt framgångsrikt för företagets fortsatta överlevnad (Berk 

och DeMarzo, 2011). Forskning kring börsintroduktioner har främst figurerat i 

finansiella journaler. På senare tid har det dock även i företagslednings- och 

entreprenörskapsjournaler skrivits allt mer om börsintroduktioner. En viktig orsak är att 

börsintroduktion är en process, vilken i allra högsta påverkar förvaltningen av företaget 

(Certo, Holcomb och Holmes, 2009).   

Ända fram till IT-boomen 1998–2000 och den bubbla den förorsakade, hade antalet 

börsintroduktioner i världen stadigt ökat. Likaså hade deras värde stadigt ökat. I och med 

att bubblan sprack och börserna runt världen störtdök, avtog den stadiga ökningen. Efter 

IT-boomens svacka repade sig marknaden igen, tills den igen kraschade vid finanskrisen 

2008. Efter år 2008 har börsintroduktionerna igen ökat stadigt. Under 2000-talet har 

även företagslednings- och entreprenörskapsforskarna vaknat upp för att studera 

fenomenet från organisationell synvinkel.  

Börsintroduktionen har under de senaste 30 – 40 åren blivit ett allt vanligare sätt att 

finansiera bolag. Dock har antalet börsintroduktioner ökat och sjunkit i enlighet med 

konjunkturerna samt beroende hur strikta listningskrav gällt för företagen som vill in på 

börsen (till exempel soliditet). I och med IT-boomen, var perioden mellan 1998 och 2000 

särdeles populär (Ljungqvist, 2005). Under denna period noterades över 2000 företag 

vid de amerikanska börserna (Ritter och Welch, 2002).  

Det finns många skäl att ett företag vill ta sig publikt. Den kanske viktigaste orsaken är 

att få mer medel att investera i ny verksamhet. Mycket pengar står också till buds. Enligt 

företaget Ernst & Young (2015) samlade börsintroduktionerna globalt 256,5 miljarder 

amerikanska dollar år 2014. Enligt rapporten innebär det en otrolig 50 %:s tillväxt 

jämfört med året innan. Allt som allt utfördes 1026 börsintroduktioner i hela världen år 

2014.  

Att samla in mer kapital är givetvis inte det enda skälet att bli ett börsbolag. Andra 

veritabla orsaker för en börsintroduktion är bland annat kredibilitet, hantering av 

valutarisker samt förbättring av bolagets likviditet. 



 

 

6 

Varför företag väljer att ta sig till publik handel är en intressant fråga. Det frågor som 

man bör ställa sig är; Vem är dem som leder ett av de viktigaste besluten i företagets 

livscykel? Har det betydelse vem som leder företaget till en börsintroduktion? Vad 

karaktäriserar beslutsfattarna i de företag som vill introducera sig på börsen av?  Hur 

värdesätter marknaden företagsledarens karakteristika vid börsintroduktions-

tidpunkten? Bland annat dessa frågor försöker den här avhandlingen besvara på. 

Jag använder mig av ordet karakteristika, som är plural för ett karakteristikum, som står 

för särdrag, kännetecken eller särmärke, som en svensk motsvarighet för engelska ordet 

characteristics. Begreppet characteristics används ofta i den engelskspråkiga 

litteraturen, speciellt om man utgår ifrån de två senaste omfattande 

litteraturgenomgångarna i ämnet företagsledningars påverkan på börsintroduktioner 

(Connelly, Certo, Ireland och Reutzel, 2011 och Bergh, Connelly, Ketchen och Shannon, 

2014).  

Ur företagsledningsteoretisk synpunkt är en intressant aspekt hur företagsledningen 

klarar av att leda företaget under en av de viktigaste etapperna i företagets livscykel. 

Dessutom är det en händelse som påverkar hur värdet i företaget förändras, som sedan 

återspeglas till framtida strategier och styrningsbeslut. De viktigaste beslutsfattarna i 

företaget ska tillsammans med investeringsbanken skapa en offentlig plattform, var 

externa investerare kan investera i bolaget. Indirekt utgör händelsen en värdesättning av 

företaget och dess samtida och framtida prestationer och prognoser. Såväl företaget, 

investeringsbanken som de initiala investerarna vill ha en överenskommelse som är bäst 

för dem, men enligt Ritter (1998) kör investeringsbanken och den abstrakta marknaden 

över företagsledningens förmåga att få ett rättmätigt pris på sitt företags aktier vid 

introduktionen på börsen.  

Ett intressant fenomen är att börsintroduktioner brukar vara underprissatta, det vill 

säga, företaget har inte prissatts till sitt fulla pris. Fenomenet kallas underprissättning. 

Följden blir att ägarna går miste om pengar de borde ha fått, om aktiens pris skulle ha 

prissatts korrekt. (Berk och DeMarzo, 2011) 

Enligt den kända företagsledningsforskaren Mintzberg (1973) är verkställande 

direktören klart den allra viktigaste personen i företaget, för såväl företagets framgång 

som överlevnad. Verkställande direktörens förmågor underställs de utomståendes, 

närmast investeringsbankens och investerarnas analys och noggranna granskning.  
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Verkställande direktörer som aldrig tagit företag till börsen utsätts för första gången 

inför extern press (Wat, 1983). Likaså värderas företagets andra centrala övre 

beslutsfattare (eng. upper echelons) som högsta ledningen och styrelsen, då företaget 

utsetts för närmare granskning. Intresset som visas för företaget i samband med 

börsintroduktion är exceptionellt. Endast i samband med sällan inträffande händelser, 

som fusion, uppköp, konkurs eller korporativ skandal får företag lika mycket offentlig 

uppmärksamhet.  

Varje företag har en eller flera grundare. Ofta har dessa betydelsefulla uppgifter i 

företaget, till exempel verkställande direktör, medlem av ledningsgruppen, 

styrelseledamot eller -ordförande. Ur en maktteoretisk synvinkel skapar börs-

introduktionen en ny situation, en ny fördelning av makten. De nya principalerna, det 

vill säga de nya aktieägarna är en ny maktfaktor, vars intressen inte automatiskt är i linje 

med grundarens eller grundarnas (Jensen och Meckling, 1976). 

Temat för avhandlingen är viktigt för företagsledningen i de företag som överväger eller 

förbereder en börsintroduktion. Avhandlingen använder sig av det signalteoretiska 

ramverket. Ramverket försöker förklara hur genom signaler, såväl genom att ta del av 

som av att ge ut av signalerna, kan minska ex ante risken. Nelson (2003, s. 722–723) 

anser att värdet av den här typen av studie ligger i att studera övergången från privat till 

publikt företag samt förstå börsintroduktionsprocessen: 

Vem deltar och hur ser dessa företag ut strukturellt? Praktiker vill förstå vad som skapar 
aktiepriset, eller också värdet, vid en börsintroduktion. Det finns ett stort utrymme för 
företagsledningsforskning här. Finansieringsforskning har undersökt marknadsvillkor och 
makroekonomiska effekter. Det är strategins uppgift att söka samband mellan ekonomisk 
framgång och korporativa, strukturella, operationella, och beteenderelaterade förhållanden och 
beslut. Om det lyckas kommer företag och investerare i den publika marknaden att gynnas. (Egen 
översättning) 
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1.1 Problemområde 

 

Börsintroduktionen är ett av viktigaste besluten ett företag fattar under sin livscykel. 

Därför är det en central del av beslutfattningsprocessen att undersöka vem som ligger 

bakom besluten. Kort och generaliserat uttryckt kan man konstatera att 

företagsledningsforskningen i börsintroduktioner har koncentrerat så gott som enbart 

på ledningsprocesser i företag, medan finansieringsforskningen har koncentrerat sig på 

själva börsintroduktionen. Men börsintroduktionen är inte enbart en finansiell händelse, 

utan den styrs i hög grad av mänskliga krafter, företagets ledare. Trots att det finns ett 

antal studier som undersöker börsintroduktioners underprissättning i Norden (till 

exempel Keloharju, 1993; Rydqvist, 1997; Westerholm, 2006) har det inte funnits 

journalartiklar som forskar hur marknaden värdesätter företagens ledare i Norden vid 

börsintroduktionen. Avsikten med denna avhandling är att nu belysa detta ämne. 

Med underprissättning avses att värdet på aktien stiger under den första handelsdagen. 

Då har företaget som går publikt i samråd med investeringsbanken underprissatt sig 

självt och företaget var egentligen mer värt i investerarnas ögon än vad man självt 

värderat det till inför introduktionen. 

Det är en mångfacetterad fråga vilka faktorer påverkar en börsintroduktions 

prissättning. Frågan hurdana personer som egentligen leder sina företag till en 

börsintroduktion har klart överskuggats av frågeställningarna rörande finansiella 

faktorerna som gäller företaget. Närmast har fokus legat på företagets finansiella 

nyckeltal, hur stor omsättning företaget har, vad företagets skuldsättningsgrad är m.m. 

Det är människor som leder företaget, och det är intressant att dessa människor inte varit 

föremål för samma uppmärksamhet inom forskningen som de finansiella 

jämförelsetalen. 

Att utvärdera ledare kan utföras både med kvalitativa och kvantitativa metoder. En 

kvalitativ metod är till exempel att intervjua företagsledarna och analysera deras utsagor.  

En kvantitativ metod däremot innebär exempelvis att man försöker hitta 

jämförelsegrunder som kan appliceras på alla på lika grunder. En djupintervju ger 

antagligen mer detaljrika insikter om ledningens förmågor, men djupintervjun är svår, 

arbetsdryg och dyr att utföra i stor skala. Att alla investerare skulle kunna intervjua alla 

ledare är därmed orealistiskt. Därför bör man anta att investerare använder andra 
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metoder när de utvärderar företagsledningens förmågor. Dessa metoder bör kunna 

utföras i relativt stor skala. 

Denna studie undersöker huruvida investerare beaktar den information som finns 

tillgänglig innan börsintroduktionen, specifikt då det gäller information som berör 

företagsledningens karakteristika.  

Med företagsledningen i den här avhandlingen avser man i stort sett tre olika viktiga 

parter. Verkställande direktören, som oftast anses den mest centrala figuren, den övriga 

högsta ledningen samt bolagets styrelse. Med högsta ledningen avses närmaste 

ledningsgruppen kring verkställande direktören. På engelska brukar man ofta kalla den 

här gruppen Top management team eller Top management group, eller typiskt för 

akademiska journaler med teckenrestriktioner, TMT respektive TMG.  

Typiska börsintroduktionsföretag är i medeltal relativt unga. Kännetecknande för dem 

är därmed att de har starka entreprenöriella drag.  Yngre bolag som introduceras till 

börsen har ofta sin entreprenör kvar på en betydande post i företaget. Oftast är 

entreprenören verkställande direktör eller styrelseordförande.  Därför är det viktigt att 

beakta den entreprenöriella företagsledningsaspekten i en studie som forskar kring 

företagsledningens karakteristika vid en börsintroduktion. 

Det finns studier om de entreprenöriella företagens ekonomiska framgång både på 

längre sikt (till exempel Mudambi och Treichel, 2005) och kortare sikt (till exempel 

Certo, Covin, Daily och Dalton, 2001; Nelson, 2003). Resultaten i dessa typer av studier 

är dock motstridiga. Vissa studier påvisar att en entreprenör, som har en stark roll i 

företaget, gör bättre resultat i ett längre tidsperspektiv, medan sämre i ett kortare 

tidsperspektiv (Certo, Holmes och Holcomb, 2007).  Men här krävs mer forskning, 

eftersom resultaten gäller främst amerikanska förhållanden eller en specifik 

affärsbransch. 

Denna studie, som baserar sig på en kvantitativ forskningsmetodik, avser att bidra till 

den något underutvecklade forskningen, vilka företagsledningskarakteristika är 

relevanta när man utvärderar underprissättning vid börsintroduktioner. 
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1.2 Syfte 

 

Avhandlings syfte är att undersöka hur företagsledningens karakteristika påverkar 

börsintroduktionens prissättning i en nordisk kontext. I och med att 

företagsledningsforskningen kring börsintroduktioner inte ännu kunnat skapa en klar 

bild hur företagsledningen påverkar börsintroduktionen, är det viktigt att fördjupa 

kunskaperna kring fenomenet. Resultaten hittills bygger väldigt långt på amerikanska 

exempel, så det är viktigt att utreda hur fenomenet tar sig uttryck på andra marknader 

än den amerikanska. Genom att studera hela Norden under en avgränsad period får man 

ett tillräckligt stort sampel som bas för studien. Genom att studera hur 

företagsledningens karakteristika påverkar börsintroduktionen, kan studien därmed 

bidra med rön, som ökar kunskapen om företagsledningens roll i börsintroduktioner. 

Avhandlingens forskningsfrågor är därmed följande: 

Vad beror underprissättningen av börsintroduktioner på, och vilka företagslednings-

karakteristika kan förorsaka underprissättningen eller minska den? 

Hur påverkar företagsledningens karakteristika börsintroduktionens under-

prissättning? 

 Vilket samband finns det mellan verkställande direktörens erfarenhet och 

börsintroduktions underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan styrelsens prestige och en börsintroduktions 

underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan högsta ledningens legitimitet och en 

börsintroduktions underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan en verkställande direktör, som även grundat 

företaget, och en börsintroduktions underprissättning, till skillnad från en 

börsintroduktion ledd av en extern verkställande direktör? 
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1.3 Kontribution 

 

Den här studiens vetenskapliga rön bidrar till forskningen om hur företagsledningen 

påverkar företagets värde på kort sikt. Studien söker alltså svar på hur marknaden 

värdesätter företagsledare i samband med börsintroduktionen. Händelsen granskas ur 

ett perspektiv, som objektivt utvärderar företagsledningens förmågor och karakteristika 

och söker svar på hur avgörande roll ledningen har i värderingen. Studien avgränsas till 

den nordiska marknaden, alltså börserna i Finland, Sverige, Norge och Danmark. 

Avhandlingen kan fungera som ett verktyg för ett företag, såväl litet som stort, som 

kommer eller överväger att introducera sig på börsen och vill utvärdera sig självt och 

förstå sitt utgångsläge. Därmed skapar det sig på förhand en förbättrad insikt i hur det 

via sina egna utgångslägen och ageranden påverkar sin akties prissättning i samband 

med börsintroduktionen. 

Studien bidrar med unik kontribution till den vetenskapliga forskningen om 

företagsledningars inverkan på börsintroduktionens underprissättning. Studien finner 

spännande, förr obeskådade fynd. Studien finner stöd för argumenten att det råder ett 

kurvlinjärt förhållande mellan högsta ledningens legitimitet och underprissättning och 

att styrelsens prestige fungerar som en dämpande faktor av underprissättning vid en 

börsintroduktion till en multilateral plattform. Och att en verkställande direktör som 

grundare på en högteknologibransch anses som ett stort osäkerhetstecken inför en 

börsintroduktion.   

1.4 Avgränsningar 

 

Det finns ett antal skäl varför avhandlingen bör koncentreras till nordiska företag. 

Marknaden är bekant och ledningsrutinerna i de nordiska länderna är relativt likartade. 

Informationen kring nordiska företags börsintroduktioner är omfattande och relativt 

lättillgänglig. Valet av den nordiska marknaden är lämplig för mig, i och med att 

informationen är tillgänglig på finska, svenska, danska, norska samt engelska och kräver 

kunskaper och förståelse i dessa språk. Resultaten blir värdefulla, eftersom studien ger 

breddad förståelse i en företagsekonomisk fråga, där forskningen hittills varit dominerad 

av amerikanska studier. 
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En annan viktig faktor i den här typen av studie är tidsperioden och indirekt 

tillgängligheten till data från olika tidsperioder. Digitala databanker, som nås via 

internet, ger forskare allt bättre tillgång till företagsekonomisk data, fria för vilken 

forskare som helst att använda.  Därmed har jag använt mig av fritt tillgängliga prospekt 

av företagen, som utfört börsintroduktioner. I Norden har man, beroende på nordiskt 

land, börjat uppbevara börsintroduktionsprospekt från och med slutet av årtiondet 

2000–2010. Det gör det möjligt att hämta merparten av de behövliga prospekten via de 

nationella finansinspektionerna.  

I och med ovanstående, har jag valt att avgränsa studien till en lämplig datauppsättning. 

Studien koncentrerar sig på en mätbar kvantitativ händelse, börsintroduktionens 

prissättning, som undersöks i nordiska börser under åren 2009–2015. 

Börsintroduktioner som inkluderas i samplet är färska, då sampelperioden sträcker sig 

från år 2009 till 2015. Den långsiktiga ekonomiska framgången exkluderas ur studien. 

Detta närmast på grund av arbetsbördan. Att både empiriskt mäta kortsiktig och 

långsiktig ekonomisk framgång för dessa företag kräver en arbetsinsats, som är utom 

omfattningen för en magisteravhandling.   

Då min data berör företag som nått ett stadium där de ska etablera sig på börsen, är 

utgångspunkten att alla dessa företag är relativt framgångsrika. Därmed kan 

endogeniteten, det vill säga vad som påverkar vad, skapa utmaningar. Utmaningarna i 

studiens statistiska analys består av att det kan uppstå förvridningar gällande 

framgångsaspekternas estimatorer. Även utelämnade variabler, medvetet eller 

omedvetet, kan förorsaka endogenitet och förvränga tolkningen av de slutsatser man kan 

göra på basen av studiens rön. (Wooldridge, 2009) 

Som ovan konstaterades är företag som ska låta sig börsintroducera sig, enligt en mätare, 

redan framgångsrika. Risken som uppstår är därmed att utgångsläget skapar en 

sneddrivenhet när bara överlevare (eng. survivorship bias) inkluderas. Dock är 

företagen i Norden oftast mindre vad storleken beträffar och yngre än företag som går 

inför en börsintroduktion i till exempel USA. De nordiska företagen är också som grupp 

inte heller speciellt homogen, eftersom de kan introduceras på två olika typer av börser. 

Eftersom studien gäller företag som börsintroducerats under perioden 2009–2015, har 

några av de företag som introducerats redan avslutat sin verksamhet eller dragit sig ur 

börsen. Det är ändå motiverat att inkludera dessa företag är i undersökningen, eftersom 

att jag studerar den information som funnits tillgänglig för allmänheten i samband med 
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börsintroduktionen. Eventuellt dämpar detta i någon mån förvrängningen som kan 

uppstå i och med survivorship bias problematiken.   

1.5 Tillvägagångssätt 

 

Jag kommer att forska i temat genom att gå igenom de studier som direkt berör eller på 

annat sätt belyser det valda temat. På basen av litteraturgenomgången skapas en 

teoretisk referensram, genom vilken fenomenet kan därefter studeras. Studien kommer 

därmed att följa en deduktiv process i att applicera teori. 

Eftersom studien baserar sig på en verklig och övervakad händelse, kan det behövliga 

källmaterialet samlas från finansinspektionerna i respektive nordiskt land samt från en 

del finansiella databaser. Börsintroduktioner är stora publika och väldokumenterade 

händelser. Ur forskningssynpunkt är dokumentationen rörande börsintroduktionen 

därmed ett utmärkt källmaterial för denna studie. Speciellt de noggranna prospekten 

som företagen är tvungna att publicera innan börsintroduktioner, innehåller detaljerad 

företagsspecifik information över såväl företagets finansiella ställning, organisation och 

företagsledning som dess arbetserfarenhet, utbildning m.m. För att underlätta och 

försnabba datainsamlingsprocessen har jag i studien även använt mig av specialverktyg 

för kvantitativa socialmerkantila studier, närmast de finansiella databaserna Datastream 

och Thomson One Banker.  

De nordiska länderna Finland, Sverige, Norge och Danmark utgör den geografiska 

kontexten för studien. Som studerande vid ett nordiskt universitet har jag bättre 

kännedom av den marknaden än vad utomstående eventuellt har. Att studera den 

omgivning man befinner sig i är ändamålsenligt, då man känner till rådande 

företagsklimat, de förtagskulturella aspekterna och har lätt att ta till sig information på 

de nordiska ländernas nationella språk. De nordiska länderna är ur 

informationssynpunkt öppna och transparanta och denna öppenhet gäller också företag 

och den information de måste publicera på basen av rådande lagstiftning. Börsernas 

regelverk beträffande de noterade företagens informationsdelgivning är också strikt. 

Min studie, huruvida företagsledningens karakteristika påverkar börsintroduktionens 

prissättning, använder multipel regression som forskningsmetod. Utgående från 
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regressionsanalysens resultat presenterar jag de rön det material jag haft till mitt 

förfogande ger upphov till.  

 

1.6 Avhandlingens fortsatta upplägg 

 

I det följande kapitlet 2, presenteras avhandlingens litteratur- och teoridel. För att förstå 

nuläget, kontexten och teorin rörande forskningstemat bör en litteraturstudie utföras. 

Ur det företagsekonomiska teoretiska perspektivet är det viktigaste delområdena som 

bör belysas i avhandlingens litteratur- och teoridel följande: tidigare forskning kring 

rubrikens tema, signaleringsteori, generella orsaker för att utföra en börsintroduktion, 

företagsledningens påverkan på företags värde och framgång samt generella orsaker för 

underprissättning vid börsintroduktioner. 

Genomgången av litteraturen rörande ovannämnda delområden formar det teoretiska 

ramverket. På basen av ramverket utformar jag sedan studiens forskningshypoteser. 

Avhandlingen fortsätter i fotspåren av den existerande forskningsströmmen i ämnet. 

Den mest relevanta forskningen hittills är sammanfattad av Certo, Holmes och Holcomb, 

(2007); Certo, Holcomb och Holmes (2009); Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) 

och Bergh, Connelly, Ketchen och Shannon (2014). Dessa forskares litteraturstudier är 

grunden i temat rörande problematiken kring börsintroduktioner av företag. Utgående 

från dessa studier har jag bildat helheter, varifrån jag sedan konstruerar hypoteser för 

avhandlingen.  
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2 LITTERATUR OCH TEORI 

Utgångspunkten beträffande avhandlingens teman är att forskningen på området inte är 

särskilt diger. Lyckligtvis finns dock en del väldigt relevanta studier. Genomgången av 

forskningen inom områden grundar sig på en utförd semi-strukturerad 

litteratursökning.  

Den utförda litteraturstudien bygger på att jag har gått igenom artiklarna från Certo et 

al. (2007) och Certo et al. (2009), samt de vidareutvecklade litteraturgenomgångarna av 

Connelly et al. (2011) och Bergh et al. (2014).  

Jag har också försäkrat mig om att den relevanta forskningen inkluderas i studien genom 

att söka igenom databaser på akademiska artiklar från samma journaler som 

litteraturgenomgångarna gjort, med bland annat följande ordpar:  

 ”IPO eller intial public offering” och ”CEO” (chief executive officer)”  

 ”IPO eller intial public offering” och ”founder”  

 ”IPO eller intial public offering” och“entrepreneur”  

 ”IPO eller intial public offering” och ”top management 
team/group (TMT/TMG)”  

 ”IPO eller intial public offering” eller board (board of directors).  
 

I stället för ”IPO eller intial public offering” kontrollerades även ”IPO underpricing” med 

motsvarande kontrahenter som ovan. 

De för den här studien relevanta artiklarna från litteraturgenomgången Certo et 

al. (2007) och de artiklar som berör bolagsstyrning och övre beslutsfattare i 

litteraturgenomgången Certo et al. (2009) har inkluderats i min litteraturgenomgång. 

Dessa studier är viktiga informativa källor, när man vill förstå orsakerna och 

händelseförloppen beträffande börsintroduktion, underprissättning och varför 

underprissättning uppstår. Avsikten med denna del av avhandlingen är att lyfta fram den 

roll som företagsledningen härvid spelar i börsintroduktionen. På samma sätt har 

relevanta artiklar ur de två senare litteraturgenomgångarna Connelly et al. (2011) och 

Bergh et al. (2014) inkluderats. 

På följande tre sidor presenteras det en omfattande tabell över de mest relevanta 

artiklarna från litteraturgenomgångarna samt de artiklarna som uppkommit i 

litteratursökningen som gjorts med ordparen ovan.   



 

 

16 

Tabell 1 Litteraturförteckning av relevanta studier 

 

År Författare  Journal Signalsändare Signal Mottagare Relevanta fynd Teori 

2001 Certo, Covin, 

Daily och 

Dalton 

Strategic 

Management 

Journal  

Börsintroduktionsföretag Grundar-VD Möjliga investerare Grundar-verkställande direktör 

associerat med underprissättning. 

Signaleringsteori 

2001  Certo, Daily 

och Dalton 

Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Börsintroduktionsföretag Styrelsens struktur Möjliga investerare Styrelsens rykte dämpar 

underprissättningen. 

Signaleringsteori 

2002 Filatotchev 

och Bishop 

Strategic 

Management 

Journal 

 

Börsintroduktionsföretag Insiderägarskap, 

styrelsens diversitet 

Investerare Styrelses diversitet negativt 

associerad med underprissättning. 

Agent- och 

signaleringsteori  

2003 Certo Academy of 

Management 

Review 

Börsintroduktionsföretag Styrelsens prestige Möjliga investerare Propositionsstudie, inga empiriska 

fynd. 

Institutionell- och  

signaleringsteori 

2003 Gulati och 

Higgins 

Strategic 

Management 

Journal 

Unga företag Samtyckesförhållanden 

och allianspartnerskap 

Möjliga investerare Prominenta anknytningar påverkar 

hur prestigefylld investeringsbank 

ställer upp till rådgivare. 

Signaleringsteori 

2004 Sanders och 

Boivie 

Strategic 

Management 

Journal 

Unga företag Bolagsstyrnings-

karakteristika 

Möjliga investerare Styrelsens ägarskap positivt 

korrelerat med börsintroduktions 

värde. 

Signaleringsteori 

2005 Cohen och 

Dean 

Strategic 

Management 

Journal 

Börsintroduktionsföretag Högsta ledningens 

legitimitet 

Möjliga investerare Högsta ledningens legitimitet 

minskar på underprissättning. 

Signaleringsteori 

2005 Daily, Certo 

och Dalton 

Journal of 

Business 

Venturing 

Börsintroduktionsföretag Företagskarakteristika Investeringsbanker Argumentation som stöder att 

investeringsbanken slentrianmässigt 

värdesätter företagets 

börsintroduktions värde. 

Signaleringsteori 
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2006 Higgins och 

Gulati 

Strategic 

Management 

Journal 

Börsintroduktionsföretag Ledningens 

sammansättning 

Möjliga investerare Högsta ledningens kontakter, samt 

interna diversitet och 

branschkunskap påverkar 

investerade kapitalmängden i en 

börsintroduktion. 

Övre beslutfattar- 

och signalerings-

teori  

2006 Lester, Certo, 

Dalton, 

Dalton och 

Cannella 

Journal of Small 

Business 

Management 

Börsintroduktionsföretag Högsta ledningens 

prestige 

Möjliga investerare Högsta ledningens prestige och en 

osäker miljö påverkar delvis 

börsintroduktionens värde. 

Signaleringsteori 

2008 Chahine och 

Filatotchev 

Journal of Small 

Business 

Management 

Börsintroduktionsföretag Informationsspridning 

och styrelsens 

självständighet  

Möjliga investerare Ju mer och klar information företaget 

för fram, desto mindre initial 

underprissättning. 

Agent- och 

signaleringsteori  

2008 Zimmerman Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Börsintroduktionsföretag Högsta ledningens 

heterogenitet 

Möjliga investerare Högsta ledningens heterogenitet 

påverkar samlat kapital vid en 

börsintroduktion. 

Signaleringsteori 

2008 Arthurs, 

Busenitz, 

Hoskisson 

och Johnson 

Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Börsintroduktionsföretag Styrelsens karakteristika Möjliga investerare Proportionen 

insiderstyrelsemedlemmar minskar 

på underprissättning, så att ju fler 

insider desto mindre 

underprissättning, Också insiders 

erfarenhet och ålder sänker på 

underprissättningen. 

Agent- och 

Signaleringsteori 

2009 Chahine, 

Filatotchev 

och Zahra 

Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Entreprenöriella 

börsintroduktionsföretag 

Grundares och outsiders 

prestige 

Möjliga investerare Delvis stöd för att grundares och 

outsiders prestige minskar på 

underprissättning. 

Signaleringsteori 

2010 Moore, Bell 

och 

Filatotchev 

Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Börsintroduktionsföretag Styrelsens 

självständighet 

Möjliga utländska 

investerare 

Investerarskydd minskar på 

underprissättningen. 

Institutionell- och 

signaleringsteori 

2010 Pollock, 

Chen, 

Jackson och 

Hambrick 

Journal of 

Business 

Venturing 

Börsintroduktionsföretag Kontakter av hög status Möjliga investerare Prestigefyllda ledare, externa 

direktörer och riskkapitalister är 

positivt korrelerade med 

börsintroduktionens värde. 

Signaleringsteori 
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2011 Ragozzino 

och Reuer 

Strategic 

Management 

Journal 

Företagsförvärv Riskkapitalinvestering, 

investeringsbankens 

rykte  

Investeringsbanker, 

riskkapitalister och 

utomstående 

investerare 

Det geografiska avståndet mellan 

förvärvare och nya företag på börsen 

är positivt relaterat till det nya 

börsintroduktionsföretagets 

underprissättning. 

Signaleringsteori 

2012 Mouri, Sarkar 

och Fry 

Journal of 

Business 

Venturing 

Börsintroduktionsföretag 

(tillverkning) 

Företagets karakteristika Intressenter, 

allianspartner 

Allianspartners viktiga unga företag 

för att minska osäkerhet kring 

kvalitet både före och efter 

börsintroduktion. 

Signaleringsteori 

2012 Reuer, Tong 

och Wu 

Academy of 

Management 

Journal 

Förvärvade 

börsintroducerade företag 

Riskkapitalinvestering, 

allianser och högstatus-

kontakter 

Företagsförvärvare Företagsvärvare beaktar 

kvalitetssignaler som i vissa fall leder 

till förvärvspremier. 

Signaleringsteori 

2013 Khoury, 

Junkunc och 

Deeds 

Entrepreneurship 

Theory and 

Practice 

Börsintroduktionsföretag 

(bioteknologi) 

Företagets socialkapital Möjliga investerare Högre socialkapital delvis positivt 

associerat med börsintroduktionens 

värde. 

Signaleringsteori 

2015 Park och 

Patel 

Journal of 

Management 

Studies 

Börsintroduktion (inte 

internetföretag) 

Prospektets information Möjliga investerare Prospektets tvetydighet leder till 

större underprissättning. 

Signaleringsteori 

2016 Wang och 

Song 

Journal of 

Management   

Små 

börsintroduktionsföretag 

Grundarstyrd styrelse Möjliga investerare Proportionen grundare i styrelsen har 

ett kurvlinjärt förhållande till 

börsintroduktionens framgång. 

Signalerings- och 

socialpsykologi-

teori 
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Tabell 1 presenterar en lista i kronologisk ordning på de artiklar som är mest relevanta 

för forskningstemat och som bidragit mest till fastställande av de hypoteser som bör 

utforskas. Artiklarna härrör sig till litteraturgenomgångarna 2007–2014 samt de artiklar 

som hittats vid sidan om Connelly och Bergh studierna (2009-2014). Även en del nya 

artiklar fram till året 2016 kunde spåras och ingår i tabellen. Förutom basfakta som 

författare, år och journal presenteras även varje artikels mervärde för denna studie. 

Genom litteratursökningen inkluderas artiklarna Chahine, Filatotchev och Chara 

(2009), Khoury, Junkunc och Deeds (2013), Park och Patel (2015) samt Wang och Song 

(2016) till litteraturen, trots att de inte fanns i de fyra litteraturgenomgångarna. Dessa 

är alltså helt nya som inte nämns i någon av de ovanstående litteraturgenomgångarna. 

De övriga artiklarna i tabell 1 finns även i någon eller några av de fyra 

litteraturgenomgångarna.  

Från litteratursökningen kom det totalt fram 23 artiklar enligt sökordsparen på sida 14. 

Efter närmare genomgång var det enbart de fyra ovanstående artiklar som kunde bidra 

med rön till den här studien, då främst sådana studier som använder signaleringsteori 

som teoretiskt verktyg har inkluderats i källmaterialet. Övriga 19 artiklar konstaterades 

inte falla inom temaramen för den här avhandlingen. Främsta orsakerna är att de 

antingen inte applicerade signaleringsteori som teoretiskt ramverk eller beaktar främst 

hur riskkapitalinvesteringar (eng. venture capital) påverkar börsintroduktionen och i 

vissa fall även dess underprissättning.  
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2.1 Litteraturgenomgång 

 

Inledningsvis presenteras en strukturerad genomgång av litteraturstudierna utförda av 

författarna Certo et al. (2007 och 2009), Connelly et al. (2011) och Bergh et al. (2014). 

Dessa litteraturstudier bygger på varandra, dock har Bergh et al. naturligtvis de nyaste 

studierna för att studien publicerats senast. Alla litteraturgenomgångarna har dock ett 

eget perspektiv, ifrån vilket de går igenom tidigare studier. Den här studien fortsätter på 

forskningsströmmen som framlagts i litteraturgenomgångarna av dessa forskare. 

I hopp om att komplett kunna inkludera alla relevanta artiklar, har jag sökt i samma 

journaler1 som Certo med kolleger (2007 och 2009) använt sig av. Ur dessa journaler 

gjordes litteratursökningen vars resultat är i tabell 1. Största delen av avhandlingens 

källor härstammar ur dessa journaler. 

Som det tydligt framgår ur tabell 1, använder jag mig av signaleringsteori som 

övergripande teori i den här avhandlingen. Efter teoridelen redogörs huvudprinciperna 

och annan grundläggande information kring börsintroduktion samt underprissättning.  

Vikt läggs också vid att klargöra och generellt beskriva avhandlingens mest centrala 

begrepp, som börsintroduktion, företagsledningsimplikationer kring den samt 

underprissättning vid börsintroduktioner. Även orsakerna för börsintroduktion och dess 

underprissättning diskuteras. Viktiga aspekter är härvid vilken företagsledarens roll är i 

introduktionsprocessen och hur företagsledaren påverkar företagets värde vid en 

börsintroduktion. 

2.1.1 Ett sammandrag ur litteraturgenomgångarna 

 

I sin litteraturgenomgång 2007 presentar Certo et al. en omfattande genomgång av 

forskning som utförts fram till år 2007 på ämnet hur företagsledare påverkar 

börsintroduktionen. I genomgången presenteras hur verkställande direktörer, 

                                                        
1 Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, 

Journal of Business Venturing, Journal of Management, Journal of Management Studies, Journal of Small 

Business Management, Management Science, Organization Science, Strategic Management Journal, 

Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing, Journal of Small Business 

Management 
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företagens grundare, direktörer och styrelseledamöter påverkar börsintroduktionens 

såväl framgång som prissättning. Denna litteraturgenomgång fungerar även som 

stomme för min litteraturgenomgång.  

Forskarna delar sin litteraturgenomgång i två teman, korttida och långtida 

börsintroduktionsframgång, med underrubrikerna verkställande direktör, högsta 

ledning och styrelse i de korttida börsintroduktionsframgångsstudierna. I de långtida 

börsintroduktionsframgångsstudierna använder forskarna däremot underrubrikerna 

verkställande direktörs och högsta lednings ägarskap och exekutiva erfarenheter. 

I sin fortsättning på artikeln från 2007, publicerar samma forskare (Certo, Holcomb och 

Holmes, 2009) en utökad litteraturgenomgång med ett bredare fokus på hur man forskat 

i börsintroduktioner inom företagslednings- och entreprenörskapsforskning. Där delas 

forskningen i fem olika fokusämnen: bolagsstyrning (corporate governance), övre 

beslutsfattare (upper echelons), social påverkan (social influence), innovation (dito på 

svenska) och övrigt (other), den sistnämnda innefattande bland annat forskning och 

utvecklingsinvesteringar. Förutom dessa teman diskuterar författarna vilket sätt är det 

mest förekommande för att mäta framgången i börsintroduktionen i dessa 

företagslednings- och entreprenörskapsjournaler, och konstaterar att underprissättning 

är det mest förekommande sättet att mäta framgång i börsintroduktioner. 

Trots att av de fem fokusområdena social påverkan, innovation och övrigt även är 

ämnen av intresse, inkluderas dock enbart fokusområdena övre beslutsfattare, och 

delvis fokusområdet bolagsstyrning, till mitt avhandlingsämne. 

Från de tidigare nämnda litteraturgenomgångarna Certo et al. ifrån 2007 och 2009 

fortsätter forskningsströmmen till Connelly et al. (2011). Noterbart här är, att samma 

Certo som varit huvudsakliga forskare i de två tidigare litteraturgenomgångarna, också i 

denna studie är en av författarna. Denna meta-analys koncentrerar sig på 

signaleringsteori och asymmetrisk information. Ett specifikt delområde i 

litteraturgenomgången är hurdana signaler företag, som står inför en börsintroduktion, 

sänder till möjliga investerare bland annat beträffande sin bolagsstyrning och sina 

beslutsfattare. Därutöver skriver författarna mer specifikt om företagsledningsstudier 

som tillämpar signalering och diskuterar signaleraren, signalen, mottagaren, feedbacken 

och signaleringsomgivningen.  
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Den här litteraturgenomgången (Connelly et al., 2011) har gett upphov den allra nyaste 

litteraturgenomgången inom ämnet. Den publicerades år 2014 med Bergh, Connelly 

(densamme Connelly som i artikeln från år 2011), Ketchen och Shannon som forskare. 

Även den genomgången koncentrerar sig på signaleringsteori, speciellt inom det område 

författarna kallar strategisk företagsledningsforskning. Som fokus har 

litteraturgenomgången strategiska företagsledningsstudier och fortsätter likt de tre 

tidigare litteraturgenomgångarna att använda börsintroduktionen som en viktig 

händelsepost, som enligt forskarna erbjuder en bra möjlighet att studera en övergångsfas 

som i hög grad påverkas av företagets ledning.  

Dessa fyra litteraturgenomgångar (Certo et al., 2007; Certo et al., 2009; Connelly et 

al., 2011; Bergh et al., 2014) fungerar som stöttepelare, på vilka jag bygger min teori och 

litteraturgenomgång. Genom att ha studerat igenom alla dessa litteraturgenomgångar 

kan jag säkerställa att i varje fall de artiklar som figurerat i alla dessa 

litteraturgenomgångar är högaktuella för min avhandling. 

Som årtalen visar, är ämnet nytt och aktuellt och den samlade kunskapen än så länge 

begränsad. Den här avhandlingen bidrar till detta forskningstema genom att undersöka 

hur börsintroduktionerna ter sig i nordisk kontext. Den forskningsström som nu pågår 

har uppstått via en mängd studier som följer ett flöde, där studierna helt eller delvis 

bygger varandra. Därav det använda ordet forskningsström. 

Genom dessa litteraturgenomgångar har jag härlett att min teoretiska referensram är 

signaleringsteori, som hjälper att förklara informationsasymmetrin som uppstår mellan 

två olika parter (Connelly et al., 2011).  

2.2 Teori  

 

Signaleringsteorin (eng. signaling theory) härstammar från Spences (1973) banbrytande 

forskning i informationsasymmetrin mellan arbetssökande och arbetsgivare, där han 

illustrerar hurudana signaler arbetstagare sänder till möjliga arbetsgivare, genom till 

exempel hög utbildning.  

Genom att tillämpa signaleringsteorin försöker man förklara och minska 

informationsasymmetrin mellan två parter (Connelly et al., 2011). Spences (1973) 

forskning har lett till att man applicerat signaleringsteori på väldigt olika 
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forskningsområden, som antropologi (Bird och Smith, 2005)  och biologi (Smith och 

Harper, 1995). 

Avhandlingens teoretiska referensram beskriver hur man använt sig av signaleringsteori 

i företagslednings- och entreprenörskapsforskning. Teorin är närbesläktad med agent-

principalteorin, som framlagts av Jensen och Meckling (1976). Deras forskning inriktar 

sig dock på att förklara, vilka intressen ägare och anställda drivs av och vilka skillnaderna 

härvid är. Inom företagsledningsforskningen dök signaleringsteorin upp i början av 

1990-talet (till exempel Heil och Robertson, 1991; Langfield-Smith, 1992). Efter 

millenniumskiftet har antalet studier i ämnet ökat kraftigt (Connelly et al., 2011). 

2.2.1 Nyckelkoncept i signalering 

 

Med Spences forskning om signaleringsteori som utgångspunkt, presenterar Kirmani 

och Rao (2000) en modell om skillnader mellan högkvalitativa och lågkvalitativa företag, 

och hur svårt det är för utomstående att skilja mellan dem. Slutsatsen härvid blir att det 

råder informationsasymmetri. Konsekvensen av detta är i sin tur, att de högkvalitativa 

företagen måste med alla tillbudsstående medel försöka signalera till utomstående att de 

faktiskt är företag av hög kvalitet beträffande produkter och tjänster, personal, 

kompetens, innovationsförmåga, företagsledning och samhälleligt ansvar. 

Kvalitet i företagssammanhang kan dock tolkas på många sätt. Connelly et al. (2011) 

definierar kvalitet som någon icke-tydligt observerbar förmåga som en signalsändare 

(alltså avsändare) måste kommunicera till en respondent (alltså mottagare). Kvalitet kan 

också utsträckas till termer som rykte och prestige (Connelly et al., 2011) 

Då det handlar om en större marknad, som försöker värdera kvaliteten på någon 

underliggande funktion, till exempel arbetsmarknaden eller börsmarknaden, används 

även ordet marknadssignaleringsteori, som en förtydligande specifikation av begreppet 

signaleringsteori (till exempel Zhang och Wiersema, 2009). Jag använder mig dock 

enbart av begreppet signaleringsteori i denna studie. 
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Figur 1 Signaleringstidslinjen (modifierad och översatt figur från Connelly et al., 2011) 

 

Figur 1 ovan presenterar signaleringens tidslinje, dess faser samt deltagare. Dessa är 

signalsändaren, själva signalen, mottagaren och feedbacken (återkopplingen) (Connelly 

et al., 2011). 

Signalsändaren är ”insidern” som innehar information som en utomstående saknar. 

Informationen kan handla om personer, produkter eller organisationer (Spence, 1973; 

Kirmani och Rao, 2000; Ross, 1977).  Insidern har alltså mer insikt i frågan och ett annat 

perspektiv på verkligheten än en helt utomstående har. Dessa kan vara såväl negativa 

som positiva perspektiv och beröra personen, produkten eller organisationen 

(Connelly et al., 2011). 

Signalen berättar på vilket sätt insiders väljer att framföra den information de har. 

Teorin fokuserar på hur personer och organisationer försöker delge positiva attribut på 

ett övertygande sätt till respondenter, alltså sända positiva signaler. Risken är också 

uppenbar att personer och organisationer, oftast omedvetet, agerar på ett sätt som 

sänder negativa signaler. Dessutom kan det uppstå situationer då personers eller 

organisationers signaler, avsedda att vara positiva, ändå upplevs som negativa av vissa 

respondenter. (Connelly et al., 2011)   

Då man undersöker signaler, är det speciellt två funktioner man fokuserar på. För det 

första, hur enkelt det är att observera signalen, alltså signalens observerbarhet. För det 

andra, granskar man egenskapen hur dyrt det är att framföra signalen, alltså 

signalkostnaden. (Connelly et al., 2011)   

Observerbarheten berättar hur snabbt och enkelt en utomstående respondent märker 

signalen man sänder. Signalkostnaden beskriver ansträngningen som bör göras för att 



 

 

25 

det blir möjligt för respondenten att tillgodogöra sig signalen. På personnivå kan 

ansträngningen till exempel vara utbildning och i organisationers fall, till exempel en 

certifiering och dess kostnad. Det vill säga en förmögen person har enklare att skaffa sig 

en dyr signal, lika så har ett större företag råd att betala för en certifiering. Om kvaliteten 

eller attributet som behövs för att sända signalen saknas, kan det hända att 

signalsändaren börjar ge ut falska signaler. I så fall hyser företaget förhoppningar om att 

en falsk signalering eventuellt uppväger fördelarna med att skaffa sig en riktig kvalitet 

som signal. (Connelly et al., 2011) 

Som utomstående är mottagaren, eller respondenten, tvungen att ty sig vad 

signalsändaren vill signalera, eftersom respondenten inte har tillgång till den 

information en insider har. För att signalering ska uppstå, måste det därmed finnas ett 

gemensamt intresse signalsändaren och mottagaren emellan. Det kan då handla om att 

mottagaren ska välja signalsändaren framom någon annan, till exempel vill 

signalsändaren övertyga investeraren att denne ska investera i signalsändares 

företag (Connelly et al., 2011).  

2.2.2 Signaleringsteori i företagsledningsforskning 

 

Signaleringsteorin i företagsledningsforskning undersöker hur företag eller företagens 

nyckelpersoner med olika signaler försöker nå och påverka olika typer av mottagare. I en 

börsintroduktionssituation försöker företag och företagsledare på många olika sätt sända 

positiva signaler, till exempel genom styrelsens diversitet och prestige, verkställande 

direktörens bakgrund, driftighet och kontaktnätverk, företagets konkurrensfördelar med 

mera, till möjliga finansiärer eller institutionella investerare.  

I företagsledningsforskning är signalsändaren oftast ett företag eller de övre 

beslutfattarna (eng. upper echelons). Dessa beslutsfattare vill kommunicera något av 

yttersta vikt för företaget till de utomstående (Connelly et al., 2011).  

Det finns också forskning om rekryterare (till exempel Ma och Allen, 2009) och 

arbetstagare (till exempel Hochwater, Ferris, Zinko, Arnell och James, 2007) som 

signalsändare. Dessa hör dock inte till de vanligare av studierna inom 

signaleringsforskning. Likaså har fenomen med innovationer och produkter (till exempel 
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Heeley, Matusik, och Jain, 2007) som signalsändare studerats. Dessa studier faller dock 

utanför avhandlingens forskningsområde och målsättningar. 

Avhandlingens litteraturgenomgång fokuserar enbart på hur företag och dess ledande 

personer agerar i nödvändiga signaleraringssituationer. Som det framgår ur tabell 1 finns 

det studier om, hur såväl entreprenörer, verkställande direktörer, andra ledande 

direktörer, styrelser som olika kombinationer av dessa fungerar i sina roller som 

signalsändare. 

Som tidigare har konstaterats, kan det uppstå incitament för att signalera något annat 

än vad sanningen egentligen är. Ifall ett företag signalerar ett och gör sedan något annat 

kallas det för urkoppling (eng. decoupling). När urkopplingen är fräck eller avsiktligt 

ökar risken avsevärt att företaget stämplas som opålitligt eller oetiskt. Vid bedömning av 

signalens korrekthet är signalärlighet (eng. signal honesty) därför ett begrepp som 

används. (Durcikova och Gray, 2009).  

Vid sidan av ordet ärlighet används även begreppen kredibilitet, lämplighet, och 

pålitlighet såväl synonymt som inkonsekvent i sammanhanget.  

2.2.3 Företagens signaler 

 

Det har studerats hur en stor mängd olika typer av signaler, som företag ger ut, fungerar 

på diverse mottagare och händelser. Företag får legitimitet genom att signalera hur pass 

duktiga och prestigefyllda ledare de har, till exempel hur mycket prestige deras styrelse 

och eller högsta ledning besitter. Prestige kan definieras som rykte eller påverkan till 

följd av framgång, prestation, rang, eller andra fördelaktiga egenskaper.  

En viktig aspekt är hur konsekventa signalerna är, alltså signalernas enhetlighet. 

Signalernas enhetlighet har sin bakgrund i att, dels kan olika typer av signaler signalera 

om samma sak, dels kan en specifik signal signalera om olika saker eller egenskaper. 

För att signaler ska kunna tolkas ska de enligt signaleringsteorin också vara tydliga. 

Intressant nog har tydligheten i signalerna inte, speciellt inom 

företagsledningsforskningen, forskats mycket i. Så sent som 2015 har Park och Patel 

forskat hur tvetydigheter i prospekten, de officiella börsintroduktionsdokumenten, 
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påverkar underprissättningen. De fann att tvetydiga, alltså svårtolkade prospekt är 

positivt associerade med underprissättningen, i linje med signaleringsteorins principer.  

Enligt Spence (1973) är signalens validitet beroende av signalens klarhet. Det borde vara 

dyrare för underutvecklade företag att försöka imitera signalen, än vad nyttan blir då 

man kan leva upp till den. Signaleringsteorin är överlappar delvis agent- och 

principalteorin. Enligt Johnson och Greening (1999) kan ledningens aktieinnehav i 

företaget (eng. managerial equity holdings) fungera som en kraftig signal för 

investerarna. Såsom agentteorin föreslår har därför en del forskning dragit slutsatsen att 

storleken på ägarnas fortsatta aktieinnehav påverkar börsintroduktionens värde i en 

börsintroduktion (Downes och Heinkel, 1982). Logiken bakom detta är att företagsledare 

i högkvalitativa företag på detta sätt signalerar att de tror på företaget (Connelly, 

Hoskisson, Tihanyi och Certo, 2010). Men det utesluter ingalunda att ledare för mindre 

utvecklade företag från att efterapa det beteendemönstret. Därmed är det svårt för 

investeraren att bedöma hur tillförlitlig signalen gällande ledningens ägande i företaget 

är. 

Också kapitalinvesteringar och skuldsättningsgrad har visat sig påverka 

börsintroduktionens värdesättning (Ross 1977). Flera forskare har visat att 

investeringsbanken har påverkat börsintroduktionens värdesättning (bland annat Carter 

och Manaster, 1990 och Certo et al., 2001a). 

Många olika signaler rörande börsintroduktioner berörs i forskningen, bland annat: 

Riskkapitalisters finansiering (venture capital) (Barry, Muscarella, Peavy och 

Vetsuypens, 1990; Gulati och Higgins, 2003), investeringsbankens rykte (Beatty och 

Ritter, 1986; Daily, Certo, Dalton och Roengpitya, 2003), revisonbyrås rykte (Daily et 

al., 2003), prominenta anknytningar med organisationer (Gulati och Higgins, 2003), 

företagets storlek (Daily et al., 2003), bolagsstyrning (Certo, 2003; Certo, Daily och 

Dalton, 2001; Higgins och Gulati, 2003; Lester et al., 2006; Nelson, 2003; Sanders och 

Boivie, 2004) samt hur mycket eget kapital ägarna väljer att hålla kvar (Certo, Covin, 

Daily och Dalton, 2001; Daily et al., 2003; Filatotchev och Bishop, 2002; Fischer och 

Pollock, 2004). 

Pollock, Chen, Jackson och Hambrick (2010) argumenterar att strategiska val, vilket 

börsintroduktioner är, för med sig att investerarna översveps med asymmetrisk 

information. Det skapar hos investerare och företagets övriga intressenter därmed en 

osäkerhet, som rubbar deras förtroende för företaget och tron på dess framtid.  
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Majoriteten av signaleringsteoriforskningen i företagsledning och entreprenörskap 

använder sig av underprissättning som beroende variabel i börsintroduktioner som 

symptom för asymmetriska informationen, men även andra beroende variabler 

förekommer. Sådana variabler är till exempel börsintroduktionens prispremium eller 

marknadsvärde och de förekommer i studier som mäter korttida prestanda samt 

bokförings- eller finansmarknadsbaserade tal eller överlevnad i studier som mäter 

långtida prestanda (Certo et al., 2009). På grund av risken för informationsasymmetri i 

samband med börsintroduktion, kommer möjliga investerare att bortse från viss 

information som ett företag publicerar i samband med börsintroduktionen. Man vill inte 

ta risken att företagets information innehåller incitament för förvrängning och 

försummelse (Riley 1979). Därmed förväntas investerare vara försiktiga med, till och 

med skeptiska mot, en del av börsintroduktionens information. De är dock i hög grad 

mottagliga för valida signaler av värde (Downes och Heinkel. 1982). Enligt Cohen och 

Dean (2005) tror beslutsfattare som överväger att placera eller investera i ett företag på 

signaler, som de anser sanna. Samtidigt negligerar, till och med helt ratar, investerarna 

sådan information, som de anser inte trovärdig eller lätt manipulerbar. 

Även Louhgran och Ritter (2002) argumenterar att investerarna bara delvis tar del av 

den information som finns tillgänglig före introduktionen. Daily et al. (2005) bedömer 

att investeringsbankerna inte beaktar all information de själva tillsammans med 

börsintroduktionsföretagen producerat från första prissättning till första teckningskurs 

innan handeln. I så fall bidrar bankerna medvetet till att informationssymmetri uppstår.  

I och med att börsintroduktionen är dyr att utföra är omsättningen en viktig indikator av 

kvalitet som investerare utvärderar. Omsättningen är viktig både på tanke på hur 

företagskassan räcker till samt hur moget företaget är för en publik marknad. En liten 

omsättning väcker frågor om framtida möjligheter att kunna göra affärer, en signal som 

inte väcker förtroende hos investerarna. Många företag har ändå rätt små omsättningar 

när det börsintroducerar sig. Ett sätt att dämpa på den negativa signal en låg omsättning 

ger ut, är att ha ett starkt nätverk och allianser med andra företag. Mouri, Sarkar och Fry 

(2012) testar detta antagande på industriföretag och fann i sin studie att ju mindre 

omsättning ett företag har desto viktigare är allianser för ett företag för att det ska klara 

sig bra i börsintroduktion. Vidare studerar Reuer, Tong och Wu (2012) ämnet och finner 

att företag och dess ledare som har knutit kontakter med prominenta aktörer före 

börsintroduktionen upplever ett prispremium ifall företaget blir förvärvat efter en 

börsintroduktion. Det här  stöder argumentationen att nätverk och allianser höjer värdet 
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för företag som går inför en börsintroduktion. Även Khoury, Junkunc och Deeds (2013) 

hittar att socialkapital, delvis baserat på mängden allianser, har en positiv relation till 

börsintroduktionens värde.  

Kärnan i merparten av finansierings- och företagsledningsstudier som berör 

börsintroduktioner, är frågan om hur ett okänt och privatägt företag, i samband med 

börsintroduktionen, fastställer sitt äkta värde till marknaden (Moore, Bell, Filatotchev 

och Rasheed, 2012). Detta ramverk var startpunkten för att företagsledningsforskningen 

mer på allvar försöker klargöra signaleringens egenskaper av såväl den företagsstyrning 

som de ledningsfaktorer som härrör sig till börsintroduktioner (Moore et al., 2012). 

 

2.2.4 Sammanfattning av signaleringsteori som teoretisk referensram 

 

Signaleringsteori är ett värdefullt verktyg för att analysera hur företagsledning och 

investeringsbanker värdesätter de företag som ska börsintroduceras, samt hur 

marknaden sedan reagerar på introduktionen. Eftersom informationsasymmetrin 

bevisligen är påtagligt närvarande vid börsintroduktionstidpunkten, är det mest centrala 

argumentet i signaleringsteorin att effektiv signalering främst gagnar företag som 

verkligen är av hög kvalité.  Detta antagande grundar på slutsatsen att kostnaden för att 

skicka bra signaler är väldigt hög, och därmed skapas en skillnad mellan hög- och 

lågkvalitativa företag (Bergh et al., 2014).  

2.3 Börsintroduktionen 

 

Med en börsintroduktion (eng. initial public offering) ofta förkortat till IPO avses 

processen då ett privatägt företags aktier börjar handlas på en publik aktiemarknad, på 

svenska kallad börs. Detta innebär att externa investerare kan såväl köpa som sälja aktier 

i företaget.  

Den ledande banken, (eng. bookrunner), också kallad lead manager, det vill säga den 

ledande investeringsbanken som tar emot bud från investerare, ansvarar i sista hand för 

dokumentation, syndikering, distribution, betalning och leverans i samband med ett 
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erbjudande av aktier i emissionen. Processen att ta företaget till börsen är väldigt 

kostsamt och reglerat, och därför anlitar företaget som vill bli börsnoterat oftast 

konsulter, som är specialiserade på att sköta introduktionsprocessen för företaget. Oftast 

handhar en investeringsbank (eng. investment bank) detta uppdrag, att agera som 

garant och rådgivare, på engelska allmänt underwriter, mer specifikt bookrunner eller 

lead manager. Investeringsbanken har också som uppgift att skapa en marknad för 

kundföretagets aktier och dokumentera och rapportera till myndigheter och aktiebörsen 

om att alla regelverk följs. (Berk och DeMarzo, 2011) 

På engelska brukar den huvudsakliga rådgivaren kallas bookrunner. Denna benämning 

förekommer också ofta i svenskspråkiga prospekt. På svenska brukar även man tala om 

den huvudsakliga rådgivaren.  

En börsintroduktion är alltså en händelse då ett företag, som tidigare varit privatägt, kan 

också börja ägas av andra privatpersoner (av publiken), så att aktierna kan aktivt handlas 

på en marknadsplats (börs).  

Företaget med andra ordet gör sig publikt. I Finland betecknas dessa företag som abp, 

aktiebolag publikt. Den finskspråkiga motsvarigheten är oyj, (fi. osakeyhtiö julkinen). I 

Sverige finns inte detta förfarande.  

Merparten av börsintroduktioner genomförs så att företaget introducerar aktier på en 

publik aktiemarknad tillsammans med en eller flera rådgivare. Dessa rådgivare 

förbereder processen, auditerar företaget och bedömer vad företaget är värt. Sedan säljer 

företaget de aktier det vill att ska handlas på marknaden till investeringsbanken till ett 

överenskommet pris. Därefter säljer investeringsbanken dessa aktier på börsen till ett 

aningen högre pris. Mellanskillnaden fungerar som provision, också kallad courtage för 

dess tjänster. Detta kallas på engelska för spread (Berk och DeMarzo, 2011). Men en 

börsintroduktion kan också genomföras via auktion. Då bestämmer inte 

investeringsbanken teckningspriset, utan investerarna ger bud på priset, till vilket de är 

beredda att inhandla aktier. Den mest kända auktionsbörsintroduktionen har varit 

internetgiganten Googles börsintroduktion, men som helhet har konceptet varken i USA 

eller i Norden vunnit terräng (Berk och DeMarzo, 2011). Inte heller någon av de i studien 

inkluderade börsintroduktionerna är utförd enligt auktionsprincipen. 

För företaget som ska noteras, utgör investeringsbanken som bookrunner den viktigaste 

partnern i processen mot en börsintroduktion. Men investeringsbanken är 
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nödvändigtvis inte den enda. Företag, som vill låta börsintroducera sig, anlitar också 

oftast en advokat- och en revisionsbyrå för att försäkra sig om, att det uppfyller alla de 

krav eller regler som ställs av myndigheter och den börs företaget ska bli noterat på. 

(Certo et al., 2009) 

När allt bakgrundsarbete är utfört och börsintroduktionen lanseras, brukar man utföra 

en så kallad roadshow, det vill säga en serie informationsträffar eller 

marknadsföringstillfällen. Investeringsbanken och företagsledningen för det blivande 

börsbolaget träffar möjliga investerare, ofta institutionella investerare som är 

investeringsbankens trogna kunder samt andra möjliga investerare och intressenter.  

Träffar kan också ordnas med andra intresserade parter, som till exempel portfolio 

managers för företag, fondförvaltare med flera personer som representerar 

organisationer med starka aktieportföljer. (Berk och DeMarzo, 2011) 

På dessa roadshow-träffar presentar företaget sin verksamhet och besvarar 

investerarnas frågor. Ett viktigt krav är härvid, att alla investerare måste behandlas lika 

och företagsrepresentanternas utsagor måste stämma överens med företagets 

introduktionsprospekt. Regelverket uppfyller härvid villkor i enlighet med 

signaleringsteorins krav. Börsintroduktionen sköts på ett sätt där risken för 

informationsasymmetri minskar. Investeringsbanken utreder vad de institutionella 

investerarna är ungefär redo att betala för aktierna, då det kommer till handel, samt hur 

intresserade dessa investerare är att placera i det nya börsföretagets aktier. Denna 

process kallas på engelska bookbuilding, fritt översatt till att ”skapa orderboken”. (Certo, 

2003; Certo et al., 2009)  

De institutionella investerarna är numera en ansenlig primär kundgrupp vid 

börsintroduktion av nya företag. Till exempel i ett av avhandlingens sampelföretags, 

Verkkokauppa.coms börsnotering, var 98,1 % av de första tecknarna institutionella 

investerare (Taloussanomat, 2014). 

En börsintroduktion har förstås många intressenter, förutom företaget och 

investeringsbanken är övriga finansiella sektorns aktörer (Jain och Tabak, 2008) viktiga 

intressenter, till exempel olika myndigheter (bland annat finansmyndigheter, 

skattemyndigheter, registreringsmyndigheter med flera), börsanalytiker, institutionella 

finansiärer, privata placerare och fondförvaltare. 
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Som de tre viktigaste intressenterna i en börsintroduktion ser Certo et al. (2001a) de 

initiala aktieägarna, investeringsbanken och de investerare som köper aktien på 

börsintroduktionens första dag.  

Den drivande intressenten för introduktionen är de initiala aktieägarna, speciellt de som 

innehar aktiemajoriteten i företaget. Ofta är det möjligheten till extern finansiering som 

driver ägarna till en börsintroduktion. Speciellt små företag samlar finansiering från en 

liten krets av finansiärer. Dessa finansiärer är vanligen företagsgrundarnas familj och 

släkt, banker, privata investerare, riskkapitalister samt nationella företagsunderstöds-

fonder. När dessa inte mer vill eller kan investera i företaget har kretsen blivit för liten. 

Då dylika finansiärers finansieringsmöjligheter nått sin kulmen, är en börsintroduktion 

ett mycket potentiellt sätt att skaffa finansiering. Kapitalet kan behövas till att växa och 

investera, i till exempel forskning och undersökning, nyanskaffning eller modernisering 

av produktionsapparaten eller företagsköp. Så genom att ta företaget publikt, kan 

företaget hitta flera investerare, och därmed öka på kapitalet. 

En börsintroduktion utgör för företaget ett naturligt stadium att ta in en extern 

företagsledare.  Enligt en del forskare är börsintroduktionen en fas i ett företags livscykel, 

var det är ändamålsenligt att ta in en professionell extern verkställande 

direktör  (Certo et al., 2001a; Wasserman, 2003). 

En annan drivande orsak för börsintroduktion är företagets framgång. Företaget har 

redan en etablerad och framskjuten ställning på marknaden, men för att kunna växa sig 

ännu större, vill det etablera sig som ett börsföretag. Här finns dock stora branschvisa 

skillnader. Högteknologiföretag är snabbare på att etablera sig på börsen än finansiella 

bolag, till exempel banker. En orsak är härvid att högteknologiföretag använder i 

proportion en hög andel av sina intäkter till produktutveckling, som är ofta både riskfylld 

och dyr.  

Det är dyrt att utföra en börsintroduktion. Den kräver mycket tid och energi av företagets 

högsta ledning, och speciellt av verkställande direktören. Dessutom tar 

investeringsbanken ekonomiskt kännbar provision för sitt arbete, till exempel i USA 

oftast 7 % av teckningsvärdet på den aktiestock som saluförs i börs-

introduktionen (Berk och DeMarzo, 2011).  

Efter börsintroduktionen är det vanligt att företagets grundare, åtminstone en begränsad 

tid, medverkar i bolagets verksamhet. Ofta antingen som verkställande direktör eller 
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styrelseordförande, eller både och. Han kan också fungera som styrelsemedlem, om 

denne inte innehar någondera av tidigare nämnda posterna. Medverkande påverkas av 

en del faktorer: grundarens ålder, aktieandelen efter börsintroduktionen, mängden av 

tyst kunskap som bör överföras, den nya verkställande direktörens behov av mentorskap, 

grundarens nya ambitioner med mera. I USA är det inte ovanligt att man agerar som 

både verkställande direktör och styrelseordförande, detta kallas VD-dualitet 

(eng. CEO- duality). 

Trots att det råder vissa skillnader mellan amerikansk och europeisk 

börsintroduktionspraxis, är de så små, att de knappast nämnvärt inverkar på resultatens 

korrekthet och jämförbarhet (Ritter, 2003). 

 

2.3.1 Underprissättning av börsintroduktioner 

 

Underprissättning är en vanlig företeelse i samband med börsintroduktioner. Med 

fenomenet avses att värdet på aktien stiger under den första handelsdagen. Då har 

företaget som går publikt i samråd med investeringsbanken underprissatt sig självt och 

företaget var egentligen mer värt i investerarnas ögon än vad man självt värderat det till 

inför introduktionen. Den här skillnaden mellan priset på första dagens notering och 

introduktionspriset som investeringsbanken prissatt aktien till, kallas på engelska 

money left on the table, fritt översatt ”pengarna som blev på bordet”. Man skulle alltså 

ha kunnat introducera aktien till ett högre pris. (Ljungqvist, 2005) 

Då företaget fattar beslutet att göra en börsintroduktion är processen under 

prospektskedet sådant att företaget först säljer den aktiestock som ska introduceras på 

börsen till en investeringsbank. Därefter fastställer investeringsbanken priset för 

aktierna. Om priset stiger under första dagen har banken underprissatt företaget. I 

sådana fall uppstår en värdeförlust, trots att man inte går miste om reala pengar. I företag 

som övergår från privat till offentligt ägande, säljer de ursprungliga aktieägarna i själva 

verket sitt eget kapital till en investeringsbank som sedan säljer kapitalbeståndet i form 

av aktier till förstadagsinvesterarna. (Certo et al., 2001a)  

Underprissättningen är ett vida undersökt fenomen.  De flesta forskare är överens om att 

underprissättning äger rum i samband med börsintroduktionen. Däremot finns ingen 
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fullständig konsensus varför det sker, utan det finns flera olika teorier och många 

argument (presenteras i kapitel 2.3.2) kring ämnet (Ljungqvist, 2005).  

Underprissättning sker alltså i regel oftare än överprissättning vid börsintroduktioner. 

Överprissättning betyder här alltså att aktiepriset sjunker under första dagen av handel. 

Mellan åren 1960 och 2007 steg kursen i medeltal 17 % under första dagen i USA (Berk 

och DeMarzo, 2011). I Norden har underprissättning förekommit liksom i USA, trots att 

marknaderna skiljer sig något från varandra. I medeltal har underprissättningen i 

Norden varit följande (Loughran, Ritter och Rydqvist, 2015):  

 Finland 16,9 % (mätperiod åren 1971–2013) 

 Sverige 27,2 % (mätperiod åren 1980–2011) 

 Danmark 7,4 % (mätperiod åren 1984–2011) 

 Norge 8,4 % (mätperiod 1984–2013) 

 

Den empiriska börsnoteringslitteraturen är rätt gedigen. Börsintroduktioner är 

underprissatta i praktiskt taget alla länder världen över. Vidare kan noteras, att antalet 

företag som noteras på börsen samt omfattningen av underprissättningar varierar över 

tiden. Det finns mycket teoretisk forskning som förklarar börsintroduktions-

underprissättning, och de flesta teorier har genomgått rigorösa empiriska tester. De 

empiriska bevisen stöder ganska långt uppfattningen att informationsfriktioner, såsom 

asymmetrisk information (inklusive agentkonflikter mellan det börsintroduktions-

sökande bolaget och dess investeringsbank), har en stark effekt på 

underprissättning. (Ljungqvist, 2005) 
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2.3.2 Orsaker till underprissättning  

 

I föregående kapitel konstaterades att börsintroduktioner är underprissatta i praktiskt 

taget alla länder världen över och att antalet företag som noteras på börsen samt 

omfattningen av underprissättningar varierar över tiden. De vanligaste finansiella 

argumenten varför underprissättning förekommer baserar sig främst baserar sig på 

studier av Tinic (1988) and Ritter (1998).  De presenterade orsakerna är följande:  

 Riskavert bookrunner 

 Monopson förhandlingsstyrka 

 Spekulativ bubbla 

 Asymmetrisk information 

 Implicit försäkring 

 Marknadsfeedback 

 Popularitetseffekten (bandwagon effekten) 

 Investeringsbanken signalering 

 Spritt ägande  

 Vinnarens förbannelse 

 

Riskavert bookrunner 

Hypotesen argumenterar att investeringsbanken med avsikt underprissätter 

teckningspriset, för att minska risken för en misslyckad börsintroduktion 

(Neuberger och La Chapelle, 1983). Men Tinic (1988) ser inte detta som en trovärdig 

förklaring. Han anser att genom att företaget kräver investeringsbanken justera dess 

provision, kan det mildra dessa risker. Investeringsbanken borde innan 

börsintroduktionen ha relativt god uppfattning om i hur hög grad investerarnas 

efterfrågan av aktier överstiger mängden aktier till buds (Ritter, 1998). 

Monopson förhandlingsstyrka 

Monopsoni är som begrepp nära besläktat till monopol. Monopson 

förhandlingsstyrka innebär att man har en marknadsställning, där man ensam eller 

tillsammans med fåtal andra har rätt att anskaffa nyttigheter. I många länder har till 

exempel försvarsmakten eventuellt tillsammans med gränsbevakningsmyndigheten 
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och polisen en monopson ställning att anskaffa viss militär- och 

säkerhetsutrustning.   

Om det uppstår monopsoni i icke-reglerade marknader refererar man till fenomenet 

som en form av marknadsmisslyckande.    

I hypotesen om monopson förhandlingsstyrka är grundargumentet att stora och 

mäktiga investeringsbanker kan använda deras maktställning mot 

företagsledningen i det börsintroduktionsplanerande företaget för att kunna sänka 

introduktionspriset. Ofta gäller det då mindre företag (Baron, 1982).  

På grund av detta finns det också en ovilja hos stora investeringsbanker att fungera 

som huvudrådgivare för mindre företag i deras börsintroduktion. Delvis kan det 

också bero på att stora investeringsbanker är måna om sitt rykte. Detta leder till en 

kraftigt segmenterad marknad, där oftast stora banker fungerar som 

huvudrådgivare för de stora företagen, och mindre banker för de små företagen.  

Också i denna hypotes finner Tinic (1988) problem, då den inte förklarar varför 

ansedda investeringsbanker inte vill agera som rådgivare ens för medelstora aktörer. 

Samtidigt finns det investeringsbanker som vill agera som rådgivare åt alla som vill 

genomföra en börsintroduktion. Samtidigt skulle hypotesen antyda att 

företagsledningen i företaget som vill bli publikt noterad antingen är irrationell eller 

likgiltig, då den inte anlitar en investeringsbank som prissätter börsintroduktioner 

korrekt.  

Efter andra världskriget har 30 % av börsintroduktionerna i USA varit korrekt eller 

fullt prissatta, när prissättningen skötts av en “icke-rankad” investerings-

bank (Tinic, 1988). 

Spekulativ bubbla 

Som namnet indikerar, handlar denna hypotes om att det uppstår en stor efterfrågan 

på de emitterade aktierna, vilket leder till en kraftig prisökning under första 

börsdagen, temporärt över aktiernas verkliga värde (Ritter, 1984). Därmed borde 

även aktiens pris sjunka strax efter introduktionen, det vill säga bubblan borde 

spricka. Dock visar empirisk forskning att priserna inte signifikant sjunker efter de 

första dagarna. (Tinic, 1988) 
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Asymmetrisk information  

Detta argument handlar om informations- och kunskapsasymmetrin de olika 

intressenterna emellan. Investeringsbanken har mer information om företaget som 

ska noteras än vad externa investerare har (Beatty och Ritter, 1986). Dessutom kan 

investeringsbankens rykte ge ett intryck av kvalitet, vilket skapar ökad efterfrågan.  

Oftast känner investeringsbanken bättre till kapitalmarknaderna än ledningen i 

företaget. Banken når också en position som insider i prospektprocessen, eftersom 

företagsledningen måste mer i detalj yppa sina strategiska planer, 

investeringsprogram samt sina finansiella risker som inte direkt syns i 

redovisningen.    

Därmed har investeringsbanken överlägsen förhandlingsförmåga åtminstone i 

förhållande till företaget som ska börsnoteras, men sannolikt också jämtemot de 

flesta externa investerarna. Företaget försöker förstås kompensera sitt handicap på 

bästa tillbudsstående sätt.   

Informationsasymmetrin argumenteras dock inte i första hand ligga mellan 

företaget och investeringsbanken, utan dels mellan investeringsbanken och externa 

investerare, dels mellan företagets företagsledning och de externa investerarna. 

Investerarna i sin tur kan på ett teoretiskt plan ännu uppdelas i informerade 

investerare och oinformerade investerare. En informerad investerare följer noggrant 

med marknaden och tecknar bara aktier, vars kurs väntas stiga. Oinformerade 

investerare investerar mer godtyckligt och tar större risker. För att även dessa 

oinformerade investerare ska investera i börsintroduktioner, underprissätts aktien 

vid introduktionsögonblicket med avsikt i hopp om att även de oinformerade 

erhåller förväntad normal avkastning. Investerarna är ändå i regel sensitiva och 

erfarna, varvid investeringsbanker som under- eller överprissätter för mycket, på 

längre sikt går miste om marknadsandelar. (Tinic, 1988; Ritter, 1998) 

Implicit försäkring 

Hypotesen bygger på antagandet att investeringsbanken, för att undvika legala 

konsekvenser, avsiktligt underprissätter aktien. Då aktien klarar sig mycket sämre 

än vad man lovat eller förutspått, det vill säga att i prospektet utsagda priset sjunker 

markant under första dagen, är aktien överprissatt. I den åtalsbenägna amerikanska 

affärskulturen är det vanligt att någon enskild investerare eller en grupp investerare 
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tillsammans väcker åtal mot investeringsbanken för att ha vilselett investerare inför 

börsintroduktionen. (Tinic, 1988) 

Marknadsfeedback 

I samband med att investeringsbanken tillsammans med företaget skapar orderboken 

(”bookbuilding”-fasen), beaktar investeringsbanken speciellt de institutionella 

investerarnas feedback och de argument de framför rörande prissättningen. Dessa 

investerare är ju också professionella aktörer på kapitalmarknaden. I och med att 

båda parterna ofta har lång affärsrelation och eventuellt någon form av 

samarbetsavtal, vill investeringsbanken tillfredsställa sina trogna institutionella 

investerarkunder. Följden kan vara att investeringsbanken, i avsikt att motparten ska 

hållas nöjd, underprissätter inteckningspriset på det företagets aktier som ska 

börsintroduceras. Det kan också handla om att det i ett initialt prospekt finns ett pris 

som man höjer efteråt, och då kommer aktien att bli ännu mer 

underprissatt. (Tinic, 1988) 

Popularitetseffekten (bandwagon effekten) 

En popularitetseffekt uppstår ifall investerarna inte bara förlitar sig på sin egen analys 

vad aktien är värd vid börsintroduktionen, utan också följer med hur de andra 

investerarna reagerar. Om de andra investerarna av någon anledning inte köper, så 

köper man inte heller, trots den egna värderingen vore fördelaktig och förespråkar ett 

köp. Likaså så köper man när andra köper, fastän man ursprungligen inte planerat att 

köpa. För att undvika att det förstnämnda sker, säger hypotesen att 

investeringsbanken med flit underprissätter aktien, så att handeln genast fås igång. 

Detta attraherar sedan andra investerare att köpa. (Ritter, 1998) 

På engelska kallas det för bandwagon effekt. Termen argumenteras ha sitt ursprung 

i de amerikanska universitetens idrottslag. Idrottslagens hejarklackar har musikkårer 

vars vagnar, bandwagons, anhängarna följer efter.  

 

Investeringsbankens signalering:  

De första investerarna i en börsintroduktion är ofta institutionella investerare. 

Eftersom de är långvariga och trogna kunder hos investeringsbanken, uppskattar de 

att få sin avkastning i form av underprissatta, med andra ord billiga aktier.  
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De får ett gott intryck av aktien och köper mer aktier då det kommer en ny 

aktieemission och dessa investerare är i det skedet mindre priskänsliga för 

aktiepriset. Ifall företaget planerar en aktieemission i nära framtid efter 

börsintroduktionen, kan detta vara en strategi att få bättre pris i den emissionen var 

fler aktier är till salu. (Tinic, 1988). 

Notera! Hypotesen är att inte att blanda med den signaleringsteori som framlagts 

av Spence (1973).  

Spritt ägande 

Grundtanken i denna hypotes är att både företaget och dess investeringsbank 

föredrar att ha ett lågt ingångspris, det vill säga en underprissatt aktie. 

Målsättningen är att skapa en stor efterfrågan på aktien, och man kan markant öka 

antalet aktieägare och på så sätt sprida ägandet (Booth och Chua, 1996). Detta i sin 

tur gör aktiens marknad mer likvid. Samtidigt blir det svårare och dyrare för en 

enskild aktieägare att få en alltför betydande andel av aktierna i företaget och få 

större inflytande i eller till och med kontroll över företaget (Ritter, 1998).    

Vinnarens förbannelse:  

I en hypotes väldigt lik popularitetseffekten, kan det för oinformerade investerare 

uppstå en vinnarens förbannelse. Utgångsläget är att oftast i samband med 

introduktionen finns ett maximiantal aktier att teckna, vilket leder till att 

investerarna inte får alla aktier de vill teckna. Då får man inte hela förväntade värdet 

med sig.  

Men det kan också gå tvärtom. Då man får alla aktier man tecknat kan det kännas 

att aktien inte är lika mycket värd. Efterfrågan blev mindre än förväntat då 

börsintroduktionen ägt rum. Följden blir att oinformerade investerare tecknar 

aktier endast då de upplever att börsintroduktioner i regel är underprissatta. 

(Rock, 1986). 
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Diskussion av finansiellteoretiska orsaker för underprissättning  

Orsakerna är många varför företag underprissätts i börsintroduktioner. En del 

argumenterar att investeringsbanken belönar investerarna, det vill säga sina trogna 

kunder, förminskar sin egen risk och vill uppehålla sitt goda anseende. Detta också, för 

att det råder osäkerhet kring värdesättningen och den asymmetriska informationen 

kring företaget som ska introduceras. 

Företag som ska noteras har oftast brist på likvida medel. Därför är sannolikheten för 

möjliga agentproblem, som Jensen och Meckling (1976) varnar för, inte lika stor som i 

större etablerade företag. De bolagsstyrningsrelaterade fördelarna med att ha externa 

styrelseledamöter borde därför inte vara så stora för den förstnämnda gruppen (Certo et 

al., 2001b). Dock i synnerhet när separationen av ägande och kontroll är ofullständigt, 

kan problem mellan aktieägare och ledning uppstå (Jensen och Meckling, 1976). I stället 

för att maximera förväntat aktieägarvärde, kan chefer maximera den förväntade privata 

nyttan av deras förmåner (eng. perquisite consumption) på bekostnad av externa 

aktieägare.  

Från Tinics (1988) och Ritters (1998) sammanfattningar är underprissättning inte bara 

generellt ett negativt eller positivt fenomen, eftersom det finns flera intressenter. Frågan 

kan inte besvaras utan att man väljer intressent, och analyserar utifrån dennes 

perspektiv.  

I en (enligt Ljungqvist, 2005) kontroversiell studie, accepterar Ruud (1993) inte 

argumentet att investeringsbankerna medvetet skulle underprissätta 

börsintroduktioner. Enligt henne är börsintroduktioner inte avsiktligt underprissatta. 

Snarare är börsintroduktionen prissatt enligt det förväntade marknadsvärdet, men 

introduktioner, vars slutpris hotar att falla under erbjudandepriset stabiliseras i handeln 

på eftermarknaden.  

Varför blir då företagsägare inte upprörda över de pengar de gått miste om? Tinic (1988) 

argumenterar för ett identifierat justeringsfenomen. I de mest underprissatta 

börsintroduktionerna hinner man höja priset redan innan börsintroduktionen äger rum. 

Då går säljarna inte miste om lika mycket pengar som man ursprungligen skulle ha gjort. 

Ett exempel är Netscape, som var ett företag med en populär internetwebbläsare på 

1990-talet, men stängdes år 2008. Netscapes aktie prissattes inledningsvis till 12–14 

dollar per aktie, sedan höjdes priset till 28, och första dagens slutpris blev 58,25 dollar. 
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Enligt McGough och Smith (1999) kan det vara så att de som äger aktier i företaget innan 

börsintroduktioner blir så belåtna av att aktien stiger under första börsdagen, att det inte 

är bekymrade över pengarna på bordet de gått miste om. Eftersom det inte rör sig om 

konkreta pengar kanske det ens förstår att det gått miste om dessa pengar. Rocks (1986) 

forskning tyder på positiv korrelation mellan ex ante osäkerhet och underprissättning. 

Begreppen ex ante och ex post som ofta används i engelskspråkiga 

börsintroduktionslitteraturen, kommer från latin, och innebär (implicitsagt 

värderingen) före händelsen [ex ante] och efter händelsen [ex post].   

Kanske överraskande, kan underprissättning vara fördelaktigt ur en skattesynpunkt. 

Rydqvist (1997) undersöker denna möjlighet i samband med svenska 

börsintroduktioner. Före 1990, beskattades förvärvsinkomster i Sverige mycket 

strängare än kapitalvinster. Detta skapade ett incitament för att betala de anställda 

genom att tilldela apprecierande tillgångar i stället för lön.  

Dunbar (2000) bedömer att investeringsbankerna i ett senare skede förlorar 

börsintroduktionsmarknadsandelar om de antingen under- eller överprisätter 

introduktionsaktierna för mycket. Om värdet av det egna kapitalet som säljs till 

investeringsbanken ökar under den börsnoteringens första dag, gynnar detta snarare 

förstadagsinvesterarna än de ursprungliga aktieägarna, som sålde sitt eget kapital till 

investeringsbanken (Tinic, 1988).   

Sannolikheten att man vidtar rättsliga åtgärder mot rådgivaren är högre om 

börsintroduktionen blir överprissatt. Trots att initiala ägarna egentligen går miste om 

pengar om företaget inte är korrekt prissatt gynnar det högre priset också dem 

beträffande deras resterande aktiepost. Fortsättningen beror sedan i hög grad på 

börskursutvecklingen framledes.   

I USA är risken för rättstvister mycket högre än i Norden, samt är det möjligt att föra 

fram så kallade gruppåtal (eng. class action suits) mot investeringsbanker. Detta är inte 

möjligt i till exempel Finland, där alla drabbade parter bör själv åtala motparten, till 

exempel investeringsbanken (Keloharju, 1993). Då de andra nordiska länderna delar rätt 

långt de principer som styr finska lagsystemet anses vidare att risken för legala påföljder 

är i det närmaste obefintliga i Norden. Även Ritter (2003) konstaterar att sannolikheten 

för legala konsekvenser i hela Europa är ytterst osannolik, speciellt länder likt Finland. 

Därmed är inte legala orsaker en trovärdig orsak till underprissättning på den nordiska 

marknaden.    
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En allmän uppfattning är att investeringsbanken avsiktligt underprissätter aktier i 

samband med börsintroduktioner. Bankerna torde anse överprissättning vara 

skadligare. Överprissättning ger negativ publicitet och ökar i värsta fall risken för 

rättsliga konsekvenser, även om risken är liten på den nordiska marknaden. 

Investeringsbanker förlorar oftast inte själva pengar i en över- eller underprissättning, 

eftersom dessas kommission i huvudsak baserar sig på inteckningsprisets värde. Men i 

vissa fall kan investeringsbanken vara tvungen att behålla, alltså indirekt köpa, de aktier 

som inte går åt vid en börsintroduktion. 

Ragozzino och Reuer (2011) finner att intressant nog kan även geografiska området 

påverka underprissättningen, eller egentligen den geografiska närheten eller distansen. 

De fann att ju längre geografiskt investerarna kommer ifrån desto större 

underprissättning, och argumenterar att informationsasymmetrin som uppstår av 

distansen, och därmed svagare kunskapen av lokala förhållandena, utgör 

underprissättningen.  

Underprissättningen kan också vara ett resultat av den asymmetriska informationen som 

främst råder mellan de initiala aktieägarna och investerarna. Den vill ju den tidigare 

presenterade signaleringsteorin försöka råda bot på. Därmed kan signaleringsteorin 

knytas med i detta kapitel beskrivna finansteoretiska förklaringarna och utgöra en av 

förklaringarna att asymmetrisk information frekvent framträder.   

Därmed bör avhandlingen ännu från en finansteoretisk synvinkel förklara asymmetriska 

informationen med företagsledningsteoretiska verktyg. Genom att tolka tillgängliga 

signaler försöker investerare minska på ex ante risken (Rasheed, Datta och Chinta, 1997). 
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2.4 Företagsledningen som signalsändare i en börsintroduktion 

 

I och med att en börsintroduktion är en viktig händelse i ett företags livscykel, erbjuder 

den en första möjlighet att utvärdera marknadens reaktion på företaget, dess ledare och 

strategier, och därför är det viktigt att studera den (Certo, 2003; Nelson, 2003). 

Enligt Cohen och Dean har företagsledningsforskning i stort sett ignorerat högsta 

ledningens påverkan på börsintroduktionen fram till år 2005, då de publicerade sin 

undersökning.  

Forskningen rörande de högsta beslutsfattarna (eng. upper echelon research) 

argumenterar att högsta beslutsfattares karakteristika påverkar väsentligt företagets 

framgång (Hambrick, 2007).  

Certo (2003) och Lester, Certo, Dalton, Dalton och Cannella (2006) argumenterar att 

högsta ledningens karakteristika är en betydelsefull signal om företagets förmågor, och 

kan i hög grad inverka på hur investerare ser på företaget. Dessutom har högsta 

ledningens karakteristika visat sig påverka också företagets framgång (Cohen och 

Dean, 2005; Zimmerman, 2008). En rad studier (till exempel Cohen och Dean, 2005; 

och Zimmerman, 2008) belyser problematiken kring hur högsta ledningens 

karakteristika påverkar företagets framgång på många olika plan i såväl yngre som äldre 

företag, samt hur de ändrar medan företaget utvecklas (Hambrick, 2007).  

Såväl Zimmerman (2008) som Cohen och Dean (2005) studerar ungefär samma 

karakteristika: ålder, erfarenhet, utbildning och branschkännedom. Synvinklarna är 

dock olika. Där Cohen och Dean utreder hur karakteristikan påverkar 

underprissättningen, undersöker Zimmerman heterogeniteten mellan dem. 

Zimmerman söker alltså svar på huruvida karakteristikans mångformighet som signal, 

alltså att högsta ledningen har mångsidiga förmågor, bidrar till att göra företaget i fråga 

mer framgångsrikt. 

Mellan Cohen och Dean och Zimmerman finns också andra tolkningsskillnader. Cohen 

och Dean som använder ordet ”branschkännedom” som särdrag, medan Zimmerman 

använder ordet som funktionell bakgrund. Han drar slutsatsen att trots att högsta 

ledningen tenderar vara generalister framom specialister, besitter de eventuellt ändå 

funktionella kompetenser, som påverkar deras strategiska val i framtiden. 
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Bland studier som koncentrerar sig på signalering argumenterar Finkle (1998), Sanders 

och Boivie (2004), ocg Lester et al. (2006) att företagsledningen är en 

börsintroduktionssignal. Speciellt intressant är Lesters och hans kollegers forskning som 

påvisar korrelation mellan högsta ledningens uppfattade prestige och hur mycket 

företaget samlar in medel i en börsintroduktion. Av de olika karakteristika som Lester et 

al. (2006) testade som prestigesignaler var ledningens utbildningsnivå den mest 

betydande signalen. 

Den mest betydande direktören i moderna företag är verkställande direktören. Denne 

ansvarar för att formulera företagets vision och framtida strategiska inriktning. 

Verkställande direktören fungerar som talesman för företaget och har en enorm 

betydelse för hur företaget presterar och hur omgivningen värderar företaget 

(Mintzberg, 1973).  

Även om ämnet är komplext är den verkställande direktörens betydelse för företaget ett 

välstuderat ämne i den företagsekonomiska litteraturen. Rollen och betydelsen beror 

även på i vilket skede företaget är i sin livscykel. I samband med börsintroduktionen 

måste investeringsbankerna utvärdera hur bra jobb företagsledningen gör, och oftast 

koncentrerar sig utvärderingen på verkställande direktören. Trots att forskningen 

rörande verkställande direktörskapet är gedigen, finns härvid åtminstone ett undantag. 

Kombinationsrollen grundare-verkställande direktör har beträffande företagets 

framgång fått föga empiriska uppmärksamhet (Ling, Zhao och Baron, 2007).  

Vissa andra faktorer är också betydelsefulla för företaget. Styrelsen sammansättning 

påverkar också givetvis ledningen av och framgången för företaget. Likaså om ägandet 

via aktieinnehav eller rösträtt kontrolleras av en inflytelserik familj (Anderson och 

Reeb, 2003; Barontini och Caprio, 2006). Det uppstår ofta frågor kring agent och 

principal dilemmat (Jensen och Meckling, 1976) samt för vems bästa den verkställande 

direktören egentligen agerar (Souder, Simsek och Johnson, 2012). Vid 

börsintroduktioner finns det ett antagande av effektiva marknader, där all tillgänglig 

information diskonteras direkt i priset (Fama, 1970). Antaget är kontroversiellt och 

forskarara är oeniga huruvida detta antagande stämmer eller inte.  

Däremot har företagsledarna i lågkvalitativa företag ett personligt incitament i att avstå 

från en proportionellt sett stor del av aktieägandet, då företagets sanna värde kommer 

fram. Ju sämre kvalitet på bolaget, desto större del av ledningens personliga egendom 

försvinner om utsända signaler innehåller element av urkoppling samtidigt som 
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ledningen behåller en stor aktiepost i bolaget (Connelly et al., 2011). Enligt Jensen och 

Mecklings (1976) klassiska slutsats, kommer ledare med höga andelar av aktierna att 

fatta beslut som gynnar ägare, medan ledare med mindre ägande inte har detta samma 

incitament. 

Företag som ska börsnoteras blir både av investeringsbanken och av möjliga investerare, 

föremål för noggrann och kritisk granskning samt utvärdering. Investerarna värdesätter 

speciellt företagsledningen om de bedömer den strategiska riktningen vara den rätta för 

företaget. Investeringsbanken granskning är mer omfattande och belyser inte bara 

ledningen, utan även många andra aspekter som kundstruktur, finansiellt läge, förmåga 

till innovationer och tillväxt, kommande investeringsbehov med mera. (Certo, 2003; 

Berk och DeMarzo, 2011)  

I samband med börsintroduktionen händer det ofta att grundaren eller grundarna får 

nyckelpositioner även efter introduktionen. Ofta antingen som verkställande direktör 

eller styrelseordförande, eller både och. Det råder en debatt om de facto grundaren, 

entreprenören bakom företaget, ska leda företaget till en börsintroduktion eller en 

professionell extern företagsledare ska fungera som verkställande direktör. (Certo et al., 

2001a) 

Speciellt inom den internationella entreprenörsforskningen har forskare studerat 

effekterna av att entreprenören själv sköter förvaltningen i ett börsintroducerat (publikt) 

företag och gett den uppmärksamhet (Daily et al., 2005). Hyllade företagsledare som Bill 

Gates, Steve Jobs och Mark Zuckerberg har varit med och grunda företagen, som de 

senare med exceptionell framgång fört till börsen.  

Ändå tenderar en del investerare och investeringsbanker visa missförtroende mot 

grundare som lotsar företaget till en börsintroduktion. Speciellt riskkapitalister verkar 

vara emot grundare som också är verkställande direktörer vid börsintroduktion 

(Tashakori, 1980). 

I engelskspråkig forskning brukar man tala om professional manager, som en motpol 

för en CEO founder, alltså en grundare som också fungerar som verkställande direktör. 

En professional manager är en företagsledare som inte har jobbat som entreprenör för 

ifrågavarande företag vid börsintroduktionen. Den professionella managerns erfarenhet 

och personlighet är viktiga framgångsfaktorer härvid.  I bland kallas denne manager även 

extern verkställande direktör.  
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Det finns en del forskare som argumenterar för orsaker för att grundaren ska ersättas 

men en professionell verkställande direktör innan företaget noteras (Daily och 

Dalton, 1992; Rubenson och Gupta, 1992) 

En del grundare som också innehaft rollen som verkställande direktör avgår frivilligt, 

andra tvingas avgå på grund av påtryckningar från externa finansiärer eller 

investeringsbanken som agerar som bookrunner. Stafettpinnen ges till en professionell 

företagsledare (manager), vars uppgift blir att lotsa företaget mot nya utmaningar. Det 

argumenteras också att tillträdande professionella ledare har större emotionell distans 

till företaget och därmed har lättare att avskeda arbetstagare än den sittande 

verkställande direktören, som också grundat företaget. (Certo et al., 2001a) 

Presenterade argumentationen indikerar att kombinationen grundare och entreprenör 

ofta saknar den erfarenhet och organisationsförmåga som krävs för att leda företaget 

efter börsintroduktionen. Dessutom antyder argumentationen att dessa ledare är 

överoptimistiska i sin uppfattning om företagets framgång. Professionella, det vill säga 

externa, företagsledare anses ha mer moderata och realistiska uppfattningar om 

företagets framtida framgång (Certo et al., 2001a).  

En börsintroduktion är dyr att utföra. Den kräver också mycket tid och energi av 

företagets ledning, speciellt av verkställande direktören. Övriga kostnader är 

investeringsbankens provision, som till exempel i USA är ca 7 % av teckningsvärdet 

(Berk och DeMarzo, 2011). Börsintroduktionen innebär nya krav på företaget, eftersom 

börsens regelverk ställer nya krav på delårsbokslut och information om betydande 

förändringar i företaget i allmänhet.  

Omställningen innebär därmed att den verkställande direktörens roll ändrar från 

företagare till företagsledare (Flamholtz, 1986).  I sin studie hittar Gao och Jain (2011) 

endast svaga tecken av att grundarledda publika företag skulle klara sig bättre än andra 

i långa loppet. Värderingen utfördes fem år efter börsintroduktionen. Resultaten är dock 

väldigt metodkänsliga (benchmarken, portföljvägningsmetoden och faktorregressions-

metoden). Högteknologiska företag utgjorde ett undantag, de klarar sig klart bättre än 

benchmarkingföretagen. Resultaten grundar sig dock på att riskkapitalfinansiering 

saknas (Gao och Jain, 2011). 

I entreprenöriell och företagsledningsforskning analyseras regelbundet grundarens, 

verkställande direktörens och dubbelrollschefers betydelse för företagets framgång. 
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Entreprenörer är naturligtvis inte stöpta i samma form. Vilka entreprenörskaraktärer 

lyckas bäst som verkställande direktörer är också ett intressant forskningsområde. Till 

exempel är en idérik serieentreprenör eventuellt inte en lämplig verkställande direktör 

för en stor och etablerad organisation (Casson, 1982). Den organisatoriska 

livscykelteorin antyder att verkställande direktören ställs inför olika krav i de olika 

faserna av företagets livscykel (Lester, Parnell och Carraher, 2003). Tashakori (1980) 

argumenterar för att de flesta entreprenörerna inte klarar av anpassningen från att leda 

ett privatägt företag till att leda ett publikt företag.  

Till skillnad från investeringsbankerna, har förstadagsinvesterarna svårt att inse det 

egentliga värdet med grundar-verkställande direktörer som ansvariga för 

börsintroduktionerna. De umgås inte med vederbörande i flera månader före 

börsintroduktionen, vilket investeringsbankens representanter gör.  

Eftersom förstadagsinvesterarna har färre eller inga träffar med entrepriöriella 

verkställande direktören samt på grund av att en synnerligen positiv pro-

entreprenörskaps bild målas upp i populära affärstidningar, anser dessa 

förstadagsinvesterare antagligen grundar-verkställande-direktörer enbart vara 

framgångsrika entreprenörer. Egentligen saknar de tillräcklig insikt i hurudana 

företagsledare dessa entreprenörer är (Certo et al., 2001a). 

Efter att ha intervjuat investerare för sin studie konstaterar Tashakori (1980) att de flesta 

grundar-verkställande-direktörer inte klarar av övergången och förändringen till en mer 

professionell förvaltning av sina bolag. Speciellt riskkapitalister som investerargrupp 

ogillar att dylika verkställande direktörer leder publika bolag. Det är troligt att även 

investeringsbanker har en sådan förutfattad mening om grundar-verkställande 

direktörer. De bedömer att grundar-verkställande direktören blir något av en börda i 

framtiden i diskonteringen av företagets värde. (Certo et al., 2001a)  

Valet att endera välja en verkställande direktör-grundare eller en extern professionell 

verkställande direktör inför en börsintroduktion kan, inom ramen för signaleringsteorin, 

ses som möjliga informativa signaler rörande företagets framtid. Dessa signaler 

innefattar den sannolika strategiska inriktningen för företaget, kommande 

investeringsbeslut samt vilka finanspolitiska beslut företaget fattar de närmaste åren 

efter att börsintroduktionen är slutförd (Jain och Tabak, 2008).  
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Resultaten är svårtolkade när man försöker se skillnader mellan entreprenördrivna och 

”professionellt” ledda företag. I sin studie försöker Begley (1995) hitta dylika skillnader, 

men han hittar inga tydliga och tolkningsbara resultat.  Hans litteraturstudie av tidigare 

forskning på området uppvisar också tvetydiga resultat. Det förfaller att åsikterna än så 

länge grundar sig mer på antaganden och subjektiva värderingar än på tydliga 

forskningsresultat. Hittills har forskningen negligerat eller inte förmått definiera 

karakteristikan på de personer som fungerat som verkställande direktörer efter 

börsintroduktionen. Dessa må då ha varit grundare-verkställande direktörer eller 

professionella verkställande direktörer. 

Verkställande direktören är den mest centrala figuren i ett företag. Dennes karakteristika 

inverkar i allra högsta grad hur externa intressenter ser på företaget. Men andra ledare 

utvärderas också. Vid en börsintroduktion sker det en ändring i agent och principal 

förhållandet. Från och med börsintroduktionen kommer verkställande direktören att 

rapportera till fler ägare än förr. Därför fungerar den aktiepost som verkställande 

direktören väljer att behålla efter börsintroduktionen, som en signal för hur pålitlig han 

är som chef för företaget han leder (Jensen och Meckling, 1976).   

Vid sidan om verkställande direktören fungerar den övriga högsta ledningen som en 

signal för investerare av hur bra företaget leds. Ett kunnigt och erfaret team kan dämpa 

eventuell skepticism mot en oerfaren verkställande direktör. Också styrelsens 

sammansättning kan påverka börsintroduktioner både på kortare och längre sikt. 

Higgins och Gulati (2006) undersökte den högsta ledningens samspel inom 

bioteknologibranschen och drog slutsatsen att om högsta ledningens direktörer har 

starka nätverk attraherar denna signal investerare.  

Verkställande direktörens roll i börsintroduktionen är central. Det finns dock olika 

tankeskolor om dennes funktion i processen. Till exempel Certo et al. (2001a) påstår att 

om företag som leds av en extern verkställande direktör, klarar företaget bättre av att 

behålla värdet i börsintroduktioner. Ifall detta är sant har de signifikanta påföljder för 

företagsledningen som överväger att gå inför en börsintroduktion. Ska entreprenören 

som skapat företaget stiga ur förarsätet, för att de initiala ägarnas, däribland hans egna, 

aktiers värde inte ska sjunka.  

Utomstående investerare kommunicerar ofta en subjektiv osäkerhet beträffande 

företagets framtida framgång. Då måste företaget kunna signalera sin förmåga, sina 
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konkurrensfördelar och sitt ledarskap för att minska denna osäkerhet (Zimmerman, 

2008). Företaget sänder medvetet eller omedvetet ut signaler som indikerar att 

resurserna används ändamålsenligt och effektivt samt att ledningen hittills varit 

framgångsrik, är erfaren och kan uppvisa bedrifter i att leda verksamheten. Man 

utnyttjar därmed signaleringsteorin möjligheter för att motarbeta marknadens 

osäkerhet och uppkommen asymmetrisk information (Certo, 2003). 

Största delen av forskningen kring avhandlingens ämnen kommer ifrån USA. Det finns 

trots allt en del betydande icke-amerikanska studier, som försöker utreda om det råder 

annorlunda förhållanden på andra marknader än den amerikanska. Till exempel 

Filatotchev och Bishop (2002) och Chahine et al. (2009) har studerat fenomenen för 

Storbritannien, Chahine och Filatotchev (2008) för Frankrike och Wang och Song (2016) 

för Kina. 

Hur marknaden prissätter olika typer av företag vid deras börsintroduktioner erbjuder 

ett intressant händelsefönster, för att åskådliggöra skillnader i uppskattning av de olika 

typerna av företagsledare.  
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2.4.1 Hypoteser 

 

De mest centrala studier som belyser forskningsfrågan i denne studie hänför sig till 

företagsledningens roll, faktorer kring företagets ekonomiska framgång samt 

verkställande direktörens påverkan på en börsintroduktion. Beträffande 

börsintroduktionen måste man förstå varför underprissättning uppstår vid 

prissättningen, hur och varför intressenterna låter sig påverkas av börsintroduktionen 

och dess villkor, investeringsbankens roll och ansvar, de initiala investerarnas motiv och 

beteendemönster samt företagsledningens (verkställande direktörens, högsta 

ledningens och styrelsens) trovärdighet i investeringsbankens och aktietecknarnas ögon.  

Avhandlingen följer ett hypotesbaserat upplägg, där man identifierar och väljer 

variabler. Dessa variabler härleds i huvudsak på rön från hittills utförd forskning.   

Efter varje utforskad faktor ovan, kommer en på tidigare forskning baserad hypotes att 

utformas. Dessa hypoteser ska kvantitativt testas och analyseras i resultatdelen av 

avhandlingen. Dessa signaler argumenteras vara signaler som reducerar 

informationsasymmetrin mellan börsintroducenterna och investerarna vid tidpunkten 

för börsintroduktionen. 

Hypotesernas mest centrala innehåll och ordning är följande: 

1. Verkställande direktörens erfarenhet i år  

2. Styrelsens prestige 

3. Högsta ledningens legitimitet 

4. Grundar-verkställande direktör 
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2.4.1.1 Verkställande direktörens erfarenhet i år  

 

Verkställande direktörens erfarenhet (eng. CEO tenure) mäts i år, det vill säga hur länge 

verkställande direktören har innehaft sin nuvarande position. Mätperioden bedöms från 

installeringen till verkställande direktör fram till börsintroduktionsdagen. Beträffande 

underprissättning, finns det inte direkt bra eller dåligt tal. Verkställande direktörens 

olika både livs- och karriärskeden kan ha antingen positiva eller negativa effekten på 

företaget (Miller och Shamsie, 2001). Delvis gäller samma argument som för 

entreprenör-verkställande direktörer, det vill säga att verkställande direktören som 

innehaft sin position länge är bunden vid sina egna rutiner och tankemönster och förmår 

inte förändra dessa när börsintroduktionen äger rum. Långvariga verkställande 

direktörer tenderar också att bli försiktigare med åren och inte lika energiskt stöda 

nödvändiga förändringar (Henderson, Miller och Hambrick, 2006). 

En erfaren verkställande direktör kan tolkas vara såväl en negativ som positiv signal. 

Antal år och erfarenhet är inte direkt samma, men man antar att ju längre period man 

fungerat som verkställande direktör, desto mer erfarenhet besitter man. En långvarig 

verkställande direktör har oftast mer erfarenhet i form av internt lärande och 

kunskap (Vera och Crossan, 2004).  

En lång erfarenhet som verkställande direktör är ändå inte enbart ett positivt fenomen, 

särskilt om direktören inte värdesätter sina medarbetare (Wang, He, och Mahoney, 

2009). Men man kan påvisa att ett längre direktörskap kan ha positiva effekter för 

företaget, om medarbetarna väl har omfattat företagets vision.  

Kor och Mahoney (2005) finner stöd för påståendet att, då direktörens företagsspecifika 

erfarenhet ökar, ökar även avkastningen på företagets investeringar i forsknings- och 

utvecklingsåtaganden. 

Argumentet är, att en verkställande direktör som länge fungerat i sitt jobb har inrotade 

arbets- och beslutsfattningsmönster och är inkapabel att anpassa sitt ledarskap till den 

nya verklighet, som en börsintroduktion för med sig.  

Hypotes 1: 

Ju längre verkställande direktören har innehaft sin position desto högre 

underprissättning vid en börsintroduktion. 
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Kurvlinjärt förhållande 

Då den interna kännedomen som erkänt är bra, finns det skäl att anta att verkställande 

direktörens mandattid är ägnat att minska underprissättningen eftersom mandattiden 

borde vara linjärt kopplat till underprissättningen. Liksom politiska ledare som stannar 

för länge i makt inte associeras med ifrågavarande länders korrelerarede framgång, kan 

det råda liknande, fast kanske inte lika synliga, problem med en verkställande direktör 

som styr för länge.  

Henderson, Miller och Hambrick (2006) anser att ett kurvlinjärt förhållande mellan 

längden på verkställande direktörens mandatperiod och företagets finansiella framgång 

existerar. De finner också stöd för påståendet. 

Hypotes 1a: 

Verkställande direktörens tid vid ämbetet har ett kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) 

till underprissättningen vid en börsintroduktion, så att underprissättningen först 

sjunker och sen stiger med ju längre erfarenhet. 

 

2.4.1.2 Styrelsens prestige 

 

Verkställande direktören agerar som högsta ledare för företaget, men hans förehavanden 

övervakas av företagets styrelse. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att hålla uppsikt 

över verkställande direktören och högsta ledningen och att deras arbete och 

beslutsfattning är i linje med företagets strategiska målsättningar. Styrelsen kan bestå av 

professionella direktörer, representanter för större aktieägare, och andra interna eller 

externa representanter representerande olika intressentgrupper. Styrelsens 

sammansättning brukar vara föremål för bolagsstyrningsrelaterad forskning, men 

figurerar även regelbundet i övrig företagsledningsforskning. 

Styrelsens sammansättning, närmare bestämt förhållandet mellan antalet interna och 

externa medlemmar, i en av grundaren styrd eller entreprenöriellt inspirerad förvaltning 

är av stor betydelse. Om det i företagets styrelse finns en eller flera externa 

styrelsemedlemmar, besittande prestigefyllda styrelseposter även i andra bolag, har 

detta sannolikt en dämpande effekt på underprissättningen. Enligt Certo et al. (2001b) 
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har proportionen av insiderdirektörer i företagets styrelse, som en kontrollfaktor på 

verkställande direktören, inverkan på underprissättning. Investeringsbankerna och 

investerarna lägger erkänt stor vikt vid de administrativa variablerna då de försöker 

värdera företaget (Tinic, 1988). 

Enligt Certo et al. (2001b) kan styrelsedispositionen spela en roll i börsintroduktionens 

utfall, vilket det i deras resultat också gör. I deras studie är styrelsens rykte negativt 

associerat med underprissättning, men mängden externa styrelseledamöter mot deras 

hypotes positivt associerat. I den studien undersöktes dock inte de externa 

styrelseledamöternas kontakter, vilket Certo senare (2003) anser ge insikter om deras 

prestige. Dalton et al. (1998) å andra sidan hittar inte några signifikanta samband mellan 

styrelsens sammansättning och företagets ekonomiska framgång. Därmed kan ett 

företag strategiskt låta välja in externa direktörer som styrelsemedlemmar, för att 

försäkra sig om att styrelsekollegiets diversitet kompenserar den relativa bristen på den 

nuvarande styrelsens erfarenhet och möjligtvis också bristen på den övriga högsta 

ledningens erfarenhet och andra prestigefaktorer som till exempel kontakter och 

utbildning (Filatotchev och Bishop, 2002). 

Higgins och Gulati (2003) argumenterar att ett större antal kontakter utanför det egna 

företaget stärker företagets signaler gentemot investeringsbanken. Ett tilläggsargument 

är att kontakterna attraherar en prestigefylld investeringsbank att åta sig rollen som 

huvudrådgivare. Detta förbättrar i sin tur utgången av börsintroduktionen. 

Certo (2003) argumenterar, enligt signaleringsteorins princip om att signaler som är 

dyra att införskaffa är sådana som investerare anser valida, att styrelsens prestige en av 

de dyraste signalerna att införskaffa. Argumentet är att de nätverk som 

styrelseledamöter har, har, är så svår-  eller till och med ovärderliga att de är värdefulla 

och därmed ytterst svåra att imitera. Därför är det väldigt svårt att efterapa hög prestige 

av andra, mindre prestigefyllda styrelser. 

Dessutom kan prestigefyllda externa direktörer eventuellt ge företaget en bättre 

förhandlingsposition i förhandlingarna med investeringsbanken och revisionsbyrån. 

Tack vare att man har styrelseledamöter som sitter även i andra styrelser, besitter 

kunskaper och har starka nätverk, höjer styrelsen företagets prestige. Higgins och Gulati 

(2003) argumenterar också att entreprenöriell framgång är ofta länkat till nätverkande. 

Genom externa styrelseledamöterna kan företaget även signalera att styrelsen besitter 

den kompetens som beslutsfattningen kräver och att den har läget under kontroll. 
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Chahine, Filatotchev och Zahra (2009) fann att specifikt externa styrelseledamöters 

prestige minskar på underprissättningen.  

Hypotes 2:  

Företag som har prestigefyllda styrelser underprissätts mindre än andra företag vid 

en börsintroduktion. 

 

Kurvlinjärt förhållande 

Det är ganska naturligt att både insiderstyrelsemedlemmar och externa 

styrelsemedlemmar bidrar med värde i styrelsearbetet. Det ter sig alltså osannolikt att 

en allt sig större växande prestige skulle sänka underprissättningen i all oändlighet.  

Om styrelsens prestige mäts via de externa styrelseledamöternas antal, leder till att ju 

fler externa medlemmar det finns i styrelsen, desto bättre. Bästa resultatet för företaget 

lär dock ändå vara en kompromiss mellan antalet insiderledamöter med sin kännedom 

av företaget och antalet externa styrelseledamöterna med prestige.  Styrelsen prestige är 

en stark signal för att minska asymmetriska informationen. Detta tyder på att styrelses 

prestiges förhållande till underprissättningen kan vara olinjärt. 

Arthurs, Busenitz, Hoskisson och Jonhson (2008) argumenterar att 

insiderstyrelseledamöter vore bra för styrelsen inför en börsintroduktion, i och med att 

insiderstyrelseledamöter tack vare sin insiderroll har möjlighet att övervaka det dagliga 

operativa arbetet. Dessutom agerar de som agenter för företagets bästa mot 

investeringsbanken för att få ett rättmätigt pris. Vidare argumenterar författarna att 

insiderstyrelseledamöterna har ett psykologiskt förhållande till företaget, speciellt i 

yngre börsintroduktionsföretag, och därmed intresse att agera i företagets bästa. I och 

med att högre antal insiderplatser betyder färre externplatser, är det möjligt att det 

uppstår ett kurvlinjärt förhållande mellan styrelsens prestige och underprissättning, för 

att flera insiders egentligen skulle kunna ses som en prestigedämpande signal. För 

ytterligare stöd för ett kurvlinjärt förhållande finner Wang och Song (2016) att insiders, 

som i deras studie specifikt är grundare, som fungerar som styrelseledamöter påverkar 

på börsintroduktionens framgång enligt ett kurvlinjärt förhållande. Därmed finns 

eventuellt en optimal proportion mellan insiders och outsiders i bolagsstyrelsen.  Som 

beroende variabel har forskarna börsintroduktionens prispremium och i deras sampel 
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bestående av kinesiska företag var proportionen 42 % insiders. Kina är dock en väldigt 

annorlunda marknad än USA och Norden, och det är osannolikt att det skulle finnas så 

många grundare i nordiska styrelser. Dock ger studien stöd för att det råder ett 

kurvlinjärt förhållande mellan styrelsens prestige och finansiell framgång.  

Stora styrelser är heller inte automatiskt bra, Moore et al. (2010) fann att storleken på 

styrelsen hade en höjande effekt på underprissättningen då ett utländskt företag 

introducerar sig på en amerikansk eller brittisk börs. Om man dock argumenterar att 

kvaliteten på styrelsemedlemmarna är hög, så är det svårt att se att ett större antal 

medlemmar skulle ha denna höjande effekt, utan snarare ett kurvlinjärt förhållande.  

Hypotes 2a: 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) mellan styrelsens prestige och 

underprissättningen vid en börsintroduktion, så att underprissättningen först sjunker 

och sedan stiger ju högre styrelsens prestige.  

 

Interaktionsförhållande 

Det argumenteras att direktörers prestige kan vara mer värdefullt i miljöer som är osäkra 

jämfört med säkrare miljöer (Oliver, 1990). Investerarna söker efter stabila styrelser i 

företag som agerar i högriskbranscher. Desamma gäller länder och områden, där 

företaget opererar i labila politiska förhållanden. Då söker investerarna signaler att 

företaget ändå kan klara sig trots yttre utmaningar.  

I och med att de multilaterala plattformarna (förkortat MTF, de beskrivs närmare i 

kapitel 3.4 Datainsamling) är förknippade med mer osäkerhet än de mer etablerade 

börserna, kan en prestigefylld styrelse fungera som en underprissättningsdämpande 

faktor på dessa handelsplattformar.  

Hypotes 2b: 

Vid en börsintroduktion på en MTF, förstärks det negativa förhållandet mellan hög 

styrelseprestige och underprissättning, så att underprissättningen ytterligare sänks. 
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2.4.1.3 Högsta ledningens legitimitet 

Investeringsbanken värderar kvaliteten på företagsledningen i samband med 

fastställandet av teckningspriset för börsintroduktionen. Ur företagslednings-

forskningsperspektiv är en börsintroduktion en tämligen intressant händelse i företagets 

livscykel. Företag förflyttar sig från sin entreprenöriella fas till en mer administrativ fas. 

Organisatoriska och ledarskapsfärdigheter hamnar mer i fokus (Daily och Dalton, 1992). 

Även om den verkställande direktören är den viktigaste personen i företaget, är denne 

ändå bara en person bland många. Förmågor som den högsta ledningens övriga 

medlemmar besitter bör kunna komplettera till och med kompensera den verkställande 

direktörens förmågor.  

Den högsta ledningen består av ofta av 5–10 personer, vilket innebär att högsta 

ledningen utgör en uppsättning av personer bestående av olika slags karaktärer. 

Universellt brukar man dock värdesätta vissa karakteristika som signaler på förmåga, 

bland annat utbildning. Detta ger ledningen legitimitet. Legitimitet definieras här som 

övergripande uppfattning att en persons eller grupps åtaganden är trovärdigt och 

professionellt utförda och ändamålsenliga i ett specifikt system, såsom ett företag. Cohen 

och Dean (2005) argumenterar att högsta ledningens legitimitet minskar på 

underprissättningen vid börsintroduktioner. Forskarna anser att, ju högre grad av 

legitimitet desto mindre är underprissättningen. De finner också stöd för denna hypotes. 

Lester et al. (2006) finner att högsta ledningens prestige, alltså dess upplevda status, 

åtminstone delvis är associerat med börsintroduktionens värde. Såsom Cohen och Dean 

(2005) finner Lester et al. att speciellt högsta ledningens utbildning verkar ge en kraftig 

signal till investerarna. Eftersom signaler på hög legitimitet är dyra att förvärva, kan 

företag via rekrytering anställa högkvalificerade ledare, och enligt signaleringsteorin på 

så vis legitimera sig som högkvalitativa företag (Jain, Jayaraman och Kini, 2008). 

Hypotes 3: 

Företag som leds av högsta ledningar med hög legitimitet är mindre underprissatta än 

andra företag vid börsintroduktioner. 
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Kurvlinjärt förhållande 

 

I linje med signaleringsforskningen, kan hög legitimitet signalera hög nivå av 

engagemang. Detta förmildrar negativa urvalsproblem och därmed minskar 

underprissättning, men bara upp till en viss punkt. 

En stor ökning av legitimiteten kan dock också leda till oenighet eller till och med 

maktkamp med styrelsen. Som ett resultat, kan höga nivåer av legitimitet leda till a) 

högsta ledningen är för stark jämfört med styrelsen, eller b) i och med sin vetskap om sin 

kompetens och sina kvalifikationer, är de högsta direktörerna övermodiga. Detta kan ge 

negativa signaler till investerare, vilket skapar tryck på underprissättningen.  

Då Cohen och Dean (2005) och Lester et al. (2006) fann att högre utbildning skulle bidra 

till framgång enligt ett linjärt förhållande, fann Zimmerman (2008) att heterogenitet, 

det vill säga mångfald inom högsta ledningen skulle bidra till en framgångsrik 

börsintroduktion. Zimmermans fynd kan tolkas att det inte enbart är bra att alla i högsta 

ledningen är högt utbildade, utan att diversitet beträffande medlemmarnas bakgrund 

skapar förutsättningar för ett bättre slutresultat. Med andra ord i något skede börjar 

linjära förhållandet mellan hög utbildning och framgångsrik introduktion att skeva, 

speciellt om alla är relativt sett mycket högutbildade, öka sannolikheten för ett 

kurvlinjärt förhållande.  

Följaktligen bör en hypotes om ett kurvlinjärt förhållande till underprissättningen 

skapas. 

Hypotes 3a: 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en inverterad u-kurva) mellan högsta ledningens 

legitimitet och underprissättningen vid en börsintroduktion, där högre legitimitet först 

höjer underprissättningen men sedan sänker underprissättningen. 
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Interaktionsförhållande 

 

Svenska ledarskapsstilen karaktäriseras ofta av mjukt ledarskap. Enligt Hofstedes 

maskulinitet-femininets skala (2001) argumenteras detta fenomen härstamma från 

feminin kultur, som förknippas med en större tolerans mot diversitet (eller 

heterogenitet) i samhället samt med en likgiltighet att ens chef är kvinna eller man 

(Lämsä, 2010).  

Sverige, Schweiz och Nederländerna är de europeiska länderna som inhyser det högsta 

antalet multinationella företag. Detta är en följd av stabila förhållanden och öppen 

inställning mot mångfald (Heijltjes, Olie och Glunk, 2003).  

Zimmerman (2008) finner att heterogenitet inom högsta ledningen är positivt korrelerat 

med en framgångsrik börsintroduktion. Som mätare användes kapitalanskaffningen i 

börsintroduktionen. Viktiga faktorer härvid är speciellt heterogenitet vad ankommer 

chefernas funktionella bakgrund samt den tidigare nämnda utbildningen. I och med att 

Sverige är det land som är det största börsintroduktionslandet och dessutom har ett 

näringsliv som bygger på internationell export, är det sannolikt att högsta ledningarna i 

svenska företag är mer öppna än högsta ledningarna i kontrollgruppen, de andra 

nordiska länderna. Då Sverige som land är känt för öppen kultur och en mångfald 

föreslås det att:  

Hypotes 3b: 

Hög legitimitet hos de högsta ledningarna i svenska företagen minskar mer på 

underprissättningen vid en börsintroduktion, jämfört med andra länder. 

 

2.4.1.4 Grundar-verkställande direktören 

 

I och med att företag som noteras vid börsen ofta är relativt unga företag, även om företag 

av alla åldrar noteras, är det inte ovanligt att företaget leds av dess grundare till 

börsintroduktionen.  
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Tidigare forskning (Certo et al., 2001a) visar att det finns både argument för och emot 

att en professionell manager är mer framgångsrik som verkställande direktör efter 

börsintroduktionen än vad den verkställande direktör är som också grundat bolaget 

(alltså entreprenören). Inom ramen för forskningen av börsintroduktioner som helhet 

saknas dock ännu ett tydligt svar på frågan om grundaren eller den professionella 

managern är mer framgångsrik som verkställande direktör efter att börsintroduktionen 

ägt rum. 

Som tidigare konstaterats är verkställande direktören inom allmänt accepterad 

företagsledningsteori den mest betydelsefulla personen i ett företag, och därmed också 

den person som i sista hand ansvarar för företagets ekonomiska framgång (Mintzberg, 

1973).  

En aspekt som talar för att grundare (entreprenör) som verkställande direktör är att 

föredra, är att denne oftast har en större ägarandel i företaget än vad en extern 

professionell verkställande direktör har. Därmed är verkställande direktören med 

entreprenör bakgrund mentalt och ekonomiskt mer bunden till företaget än vad den 

externa verkställande direktören är (Willard, Krueger och Feeser, 1992).  

Certo et al. (2001a) argumenterar att entreprenören, jämfört med externa verkställande 

direktören, värderar såväl sina egna som företagets förmågor för högt. Detta övermod 

och denna subjektivitet kan resultera i ödesdigra ledningsbeslut framledes. Externa 

verkställande direktören har troligtvis större emotionella distans till företaget. I studien 

hävdar man att investeringsbankerna är ofta av den åsikten att entreprenörens 

karakteristika inte ur ett företagsledningsperspektiv lämpar sig inte för en mer 

strukturerad och reglerad marknad. De konstaterar att i USA kan stora ansedda 

investeringsbankerna använda sin förhandlingsstyrka över företagen som vill 

introducera sig på börsen för att få relativt låga teckningspriser på aktierna. I deras studie 

hävdar Certo et al. (2001a) att det finns en positiv korrelation mellan grundarledda 

företag och underprissättning vid börsintroduktion. De tror att den främsta orsaken är 

informationsasymmetrin mellan investeringsbanken och förstadagsinvesterarna.  

Denna subjektivitet leder enligt Certo et al. (2001a) att investeringsbankerna 

nedvärderar introduktionspriset för entreprenörledda företag. Forskarna tror dock inte 

på att externa investerare i lika stor grad nedvärderar entreprenörer. Detta motiverar de 

bland annat med att populära affärstidningar lovordar kontinuerligt framgångsrika 
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entreprenörer. Men Certo et al. (2001a) resonerar att kombinationen av dessa faktorer 

leder till högre första noteringsdagen avkastning, det vill säga underprissättning.   

Då en entreprenör oftast är en oerfaren företagsledare i ett publikt bolag och därmed 

relativt svår att ut utvärdera, är investeringsbanken oftast mindre riskbenägen. 

Riskaversionen innebär att priset sätts på en lägre nivå, vilket lätt leder till 

underprissättning. (Bruton och Prasad, 1997) 

Hypotes 4:  

Företag vars verkställande direktörer också är företagets grundare underprissätts 

mer än andra företag vid en börsintroduktion. 

 

Interaktionsförhållande 

 

Då grundhypotesen är, att ett av grundare lett företag underprissätts mer än andra 

företag i börsintroduktionen, hur ter det sig då i osäkra affärsförhållanden? 

Högteknologin och dess utveckling och genombrott har åstadkommit otroligt mycket 

värde de senaste tre decennierna.  

De starkaste teknologijättarna i skrivande stund, Amazon, Facebook, Apple och 

Microsoft karaktäriseras inte bara av att de samtliga är amerikanska, de har alla fyra även 

blivit introducerade till börsen med deras grundare som verkställande direktör. De skulle 

antyda att det skulle löna sig att ha en verkställande direktör leda ett högteknologibolag 

till en börsintroduktion. Eller är dessa lysande undantag?  

Däremot beslöt Googles grundare, som brukar förknippas med de övriga fyra 

teknologijättarna ovan, att rekrytera en extern verkställande direktör före de gick inför 

sin börsintroduktion.  

Högteknologiföretagens börsintroduktioner är oftast förknippade med enorma 

förväntningar, något som de i regel sällan kunnat leva upp till. Följaktligen har detta lett 

till att även investerare blivit försiktigare att investera i dem (Jain et al., 2008). 

Högteknologin som bransch förknippas med stor risk, en stor ex ante risk som 

investerare traditionellt inte föredrar. Framgången hos företag i högteknologi är 
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beroende på vilken risk dess grundare vill bära. Speciellt unga företag gör ofta stora och 

riskabla satsningar, vars lönsamhet är ett frågetecken. (Jain et al., 2008)  

Då redan en grundar-verkställande direktör förknippas med osäkerhet, är det sannolikt 

att en kombination av en grundar-verkställande direktör vid en börsintroduktion av ett 

högteknologiföretag skapar en ytterligare dimension av osäkerhet. Därmed är det 

motiverat att skapa följande hypotes:   

Hypotes 4a:  

Underprissättningen vid en börsintroduktion ökar ytterligare för företag som har sin 

grundare som verkställande direktör om de bedriver verksamhet inom 

högteknologiska branscher. 
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3 METODOLOGI 

För att kunna utföra avhandlingens empiriska del och få validerade resultat, måste man 

utgå från att prospekten ur informationssynpunkt är sanna och att de sänder äkta 

signaler till investerarna. Därmed görs också antagandet att informationen om 

företagsledarna är sann (Lester et al., 2006). Därmed kan vi inkludera informationen i 

samplet och använda det som källmaterial (Shrader, Oviatt och McDougall, 2000). 

Likaså utgår jag från att datan som inhämtats från databaserna Datastream och 

Thomson One Banker är korrekt, och avspeglar verkligheten. 

”Den ständiga revideringen av hypoteser och formulerandet av allt skarpare och mera precisa 
frågeställningar i ljuset av nya empiriska data ökar vår kunskap om samhället.” (Djurfeldt, Larsson 
och Stjärnhagen, 2003, s. 147) 

 

I sin artikel menar Certo et al. (2009) att underprissättning är det vanligaste sättet att 

mäta börsintroduktionens kortsiktiga framgång. Artikeln är en sammanfattning av 

forskningen som presenterats i toppjournaler som studerar börsintroduktioner ur ett 

företagslednings- och entreprenörskapsperspektiv. Som sammandrag kan man 

konstatera att ekonomisk framgång är den mesta använda metoden när man objektivt 

bedömer hur börsintroduktionens lyckats. Vissa studier mäter den kortsiktiga 

framgången, vissa den långsiktiga, vissa bådadera.  

Det är relativt enkelt att mäta en börsintroduktions underprissättning. Det beräknas 

genom att subtrahera det ursprungliga teckningspriset från stängningskursen den första 

handelsdagen. Skillnaden divideras sedan med det ursprungliga teckningspriset. Då har 

man det procenttal som beskriver underprissättningen (Certo et al., 2001a).  

Som tidigare beskrivits är däremot orsakerna till börsintroduktionernas 

underprissättning mycket komplexa, och föremål för många teorier och spekulationer.  

Underprissättningsformeln:  𝐼𝐴𝑖 =  
𝑃𝑖,𝑡−𝐸𝑖

𝐸𝑖
 , där 

 IAi är initial avkastning (IA) på aktien (i);  

 Pi,t är slutkursen (slutpriset) (P) för aktien  (i) på dess första börsdag efter 

börsintroduktionen (på sekundärmarknaden) 

 Ei är teckningskursen (emissionspriset) (E) för aktie (i). 
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Aktiekursdatan kommer ifrån databaserna Thomson One Banker och Datastream. Övrig 

information till regressionerna har inhämtats från prospekten. Regressionerna har 

utförts med IBM SPSS 23 (Statistical Package for the Social Sciences). Samtliga verktyg 

som använts för den här studien är tillgängliga på Svenska handelshögskolans datorer.  

För att utföra ekonometrin tillämpas minstakvadratmetoden, OLS (eng. Ordinary Least 

Square) regressionen, det vill säga en multipel linjär regressionsanalys.   

De vanligaste utmaningarna i en dylik studie är datainsamlingen, datas robusthet, samt 

samplets heterogenitet. (Kothari och Warner, 2007)  

Forskningsuppgift: 

För att skapa förankring mellan litteraturgenomgången och empirin är det skäl att återgå 

till avhandlingens målsättningar. Avhandlingens målsättningar styr valet av 

forskningsmetod. Avhandlingen undersöker hur olika företagsledares karakteristika 

påverkar en börsintroduktion i en nordisk kontext. Med metodiken vill jag hitta svar på 

följande frågor: 

Vad beror underprissättningen av börsintroduktioner på, och vilka företagslednings-

karakteristika kan förorsaka underprissättningen eller minska den? 

Hur påverkar företagsledningens karakteristika börsintroduktionens under-

prissättning? 

 Vilket samband finns det mellan verkställande direktörens erfarenhet och 

börsintroduktions underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan styrelsens prestige och en börsintroduktions 

underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan högsta ledningens legitimitet och en 

börsintroduktions underprissättning? 

 Vilket samband finns det mellan en verkställande direktör, som även grundat 

företaget, och en börsintroduktions underprissättning, till skillnad från en 

börsintroduktion ledd av en extern verkställande direktör? 
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3.1 Forskningsfilosofi 

 

Forskningsprocessen kan beskrivas via Saunders, Lewis och Thornhills (2009) kända 

lökmodell. Ytterst, det vill säga det yttersta skiktet består av forskningsfilosofin. Under 

det yttersta skiktet finns tillvägagångssättet, därefter studiens upplägg och längst inne 

datakällan.  

I sin bok (2008) skriver Easterby-Smith, Thorpe och Lowe att forskningsfilosofin utgör 

grunden för all god forskning.  

Ontologin, det vill säga läran om existens, försöker beskriva hur verkligheten ser ut i ett 

filosofiskt antagande och hur forskaren kan studera verkligheten omkring sig. Inom 

ontologin kan man välja tre olika perspektiv eller synsätt, nämligen ett objektivt, relativt 

eller subjektivt perspektiv. Det relativa perspektivet är ett mellanting mellan de objektiva 

och subjektiva perspektiven, som kan anses vara varandras motsatser. (Easterby-Smith 

et al., 2008) 

Den här studien tillämpar ett objektivt synsätt, då en händelse, det vill säga 

börsintroduktionen, studeras från ett externt perspektiv, med data som är kvantifierbar. 

Studien använder sig av ett antagande, att det finns objektiva sanningar, och att dessa 

identifieras. Använder man sig av ett subjektivt synsätt bildar man subjektiva åsikter. 

Dessa väl kan vara i högsta grad sanna, men svåra att validera.   

Genom att köra multipelregressioner mellan företagsledningens karakteristika och 

börsintroduktion, kommer samband mellan dessa att kunna analyseras. Att mäta och 

kvantifiera är närbesläktade med positivismen, alltså kunskapsteorin om att det råder en 

”yttre” verklighet på system som går att kvantifiera (Easterby-Smith et al., 2008). 

Därmed är också studien en kvantitativ studie, i motsats till att vara en kvalitativ studie. 

En kvalitativ studie är till sina egenskaper mer subjektiv och inte så positivistisk.  

Dessutom följer forskningen den deduktiva falangen av forskning, det vill säga att 

härleda forskningshypoteser ur tidigare publicerade studier. Det finns tre 

tillvägagångssätt i forskning: induktivt, abduktivt och deduktivt tillvägagångssätt  

(Bryman och Bell, 2015). Den deduktiva falangen skapar teori från existerande litteratur 

och fynd och bygger vidare på denna teori (Djurfeldt et al., 2003). Den deduktivt 

arbetande forskaren försöker finna ett sätt att gå från unika till generella fynd. Om ett 
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case visar att det finns ett samband i datan, utgår man att dessa samband kan tillämpas 

i sammanhang också.  

Andra metoder är induktion och abduktion. I det abduktiva tillvägagångssättet väljer 

man att skapa en helt ny teori från början. Det induktiva tillvägagångssättet står ganska 

nära det deduktiva sättet. I det induktiva synsättet använder sig av tankemodellen, att 

utifrån att en händelse utfaller många gånger på samma sätt, är det en sannolik händelse.  

Man alltså inducerar från ens erfarenheter och skapar en möjlig teori. Induktion är 

därmed ett filosofiskt förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. 

Utifrån ett antal händelser inducerar man en sannolik slutsats. (Bryman och Bell, 2015) 

I induktiva metoden gör man en frågeställning och börjar skapa egna fynd. Sedan 

analyserar man situationen, försöker hitta möjliga orsaker till fynden eller händelserna, 

och utifrån dessa försöker man skapa en egen teori. Deduktiva forskningsmetoder ger 

dock större handlingsfrihet eftersom forskaren kan forska mer generellt än induktivt.  

(Djurfeldt et al., 2003) 

Hypoteserna i denna studie är härledda ur etablerad företagslednings- och 

entreprenörskapsforskning inom ämnet börsintroduktion. På basen av redan 

publicerade studier kan jag skapa hypoteser och identifiera möjliga samband.  

Positivism 

Positivismen förknippas vanligen med kvantitativa metoder. Men det finns olika 

definitioner på positivism. Inom filosofin, speciellt på 1800-talet, innebar positivismen 

en evolutionistiskt underbyggd framtidstro. (Djurfeldt et al., 2003) 

I början av 1900-talet talade man om positivismen som en vetenskaplig kunskap som 

bygger på och kan reduceras till observationer. De enda satser som kan verifieras är de 

som bygger på observationer. Anhängare av den är falangen kallades Wienkretsen, och 

den här typen av positivism, som följer det induktiva sättet att formulera teori, kallas 

logisk positivism. (Djurfeldt et al., 2003) 

Inom sociologin kan positivismen ses som en åsikt att sociologi kan vara vetenskapligt i 

samma mening som naturvetenskaper, till exempel fysik. Eller att positivism är en 

utpräglad preferens för mätning och kvantifiering. Trots att positivismen är mer 

förknippad med kvantitativa metoder, kan positivismen användas av såväl kvalitativa 

som kvantitativa metoder. (Djurfeldt et al., 2003) 
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Postpositivism 

Postpositivism kritiserar och ändrar på positivismen. Både positivism och postpositivism 

delar dock den åsikten att objektivitet ligger som grund för studier. Studier innehåller 

antaganden av filosofiska synsätt på studier och metoder. Filosofin och studiedesignen 

bildar tillsammans en för studien ifråga unik studievinkel. Det är essentiellt för att få 

studien planerad så att det finns en praktiskt veritabel möjlighet att lösa 

studieproblemet. Enligt Creswell (2014) finns det fyra olika synsätt: Pragmatism, 

transformatism, konstruktivism, postpositivism. Denna avhandling följer det 

postpositivistiska synsättet, för att kunna studera forskningsfrågan. Postpositivism 

menar att det finns regler och normer som styr världen (Creswell, 2014). Ur ett 

forskningsperspektiv innebär detta att vi skapar teorier, som bör testas och undersökas. 

Ett resultat av denna process är att vi förstår sammanhang och orsak-konsekvens 

samband samt skapar mer kunskap. 

Forskning som utförs utifrån postpositivistiskt synsätt studerar hur orsaker leder till 

samband. Postpositivismen är reduktionistisk till sin karaktär. Därmed följer denna 

avhandling postpositivism. Målsättningen är att hitta de rätta eller de mest relevanta 

variablerna som ur företagsledningssynvinkel styr börsintroduktionen. En forskare 

börjar med att definiera en hypotes och samlar data för att stöda eller avstyrka sin 

hypotes. Målet med forskningen är att försöka bilda sig en korrekt bild av verkligheten, 

men samtidigt godkänna att den korrekta bilden aldrig blir helt korrekt (Creswell, 2014). 

Studiens frågeställningar, målsättningar och tillgång till källdata avgör om man 

lämpligen bör använda sig av kvantitativa eller kvalitativa forskningsmetoder (Bryman 

och Bell, 2015). Ett postpositivistiskt synsätt, liksom ett positivistiskt synsätt i 

kombination med en deduktiv forskningsmetod, brukar leda till en kvantitativ forskning.  

Grundorsaken är att båda tillvägagångssätten prövar och testar teorier. Kvantitativ 

forskning kan inkludera äkta experiment, kvasi-experiment, och icke-experimentell 

forskning. Kvantitativa metoder har alltid en plats i samhällsvetarens metodarsenal. 

3.2 Multipel linjär regression  

 

Multipel linjär regression, också kallad multivariabel regression lämpar sig väl för att 

undersöka hur variabler kan förklara ett särskilt utfall. Regressionen kan också ge svar 
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på vilken av dessa variabler har största förklaringsgrad för utfallet, som ifall en särskild 

förklarande variabel kan förklara utfallet, då effekterna för en annan variabel är 

kontrollerade (Pallant, 2010). 

I denna studie används en multipel regressionsstudie i hopp om man finna hur av 

varandra oberoende variabler kan förutspå underprissättningen. Linjär multipel 

regression används också för att analysera statistiska samband variabler emellan, och i 

vilken grad variablerna förklarar underprissättningen. Dessutom kan regressionen via 

den ostandardiserade beta-koefficienten studera vilken påverkan den oberoende 

variabeln har på den beroende variabeln.  

Dessa åtgärder ger avhandlingen möjlighet att antingen stöda eller ifrågasätta incidenser 

från tidigare forskning. Med regressionsanalysen kan man avgöra hur stor del av 

underprissättningen förklaras av variablerna. Som tidigare framkommit, finns det 

många orsaker att underprissättning uppstår. Att enbart studera hur företagsledningen 

förklarar underprissättningen, kommer därmed inte att förklara en så stor del av 

underprissättningen.  

Hypoteserna i studien kommer att testas med OLS, det vill säga 

minstakvadratrotsmetoden. Som beroende variabel används underprissättningen och 

som oberoende variabler högsta ledningens legitimitet, styrelsens prestige, en dikotom 

entreprenör-verkställande direktör variabel samt verkställande direktörens erfarenhet 

mätt i år.  

Dikotoma variabler kännetecknas av att de bara har två värden. De är av naturen 

kvalitativa och följder en nominal eller ordinal skala. De kan dock i statistiska 

beräkningar behandlas som om de vore kvalitativa. När man arbetar med variabler måste 

man vara alert att man inte missar så kallade kurvlinjära u-samband. Sådana kurvlinjära 

samband är vanliga bland annat när man studerar förändringar över tiden och 

situationer, där olika livscykeleffekter eventuellt existerar (Djurfeldt et al., 2003). 

Avhandlingen testar kurvlinjära samband för hypoteserna 1, 2 och 3.  

Ett antal orsaker leder till att många variabler logaritmeras med naturliga logaritmen. I 

hopp om att skapa jämnare spridning, undvika hög skevhet, höja tolkningsbarheten på 

variablerna samt formalisera valutornas olika påverkningar är åtgärden motiverad.  
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I och med att siffrans 1 naturliga logaritm är 0, som är ointressant i statistiken, adderas 

alla med +1. Vilket gör att de som är på riktigt 0 förblir 0 efter den naturliga logaritmen, 

men värden på 1 inte blir 0 i statistiken.   

 

3.3 Tvärsnittsstudie 

 

I statistik och ekonometri, är tvärsnittsstudie, och en tvärsnittlig regression en typ av 

regression där den beroende, det vill säga förklarade (eng. explained) variabeln och den 

oberoende, det vill säga förklarande (eng. explanatory) variabeln är associerade med en 

tidsperiod eller tidpunkt i tiden (Wooldridge, 2009). Den tvärsnittliga regressionen är 

alltså en motsats till tidserieregression eller longitudinell regression, där variablerna är 

associerade med flera tidpunkter i samma regression.  

Detta belyses väl med ett typexempel i nationalekonomin. En regression förklarar och 

förutspår till exempel efterfrågan på kontanter (på vilket sätt människor väljer att ha 

medel i dess mest likvida form). Detta kan både testas med tvärsnitts- och tidsseriedata. 

I en tvärsnittlig studie skulle man ha som var datapunkt en observation på en individs 

mängd av kontanter, inkomster och eventuellt andra variabler vid en viss tidpunkt. En 

tidserieregression använder sig däremot av tidsseriedata. Datan kunde till exempel vara 

en hel nations finansiella tillgodohavande, inkomster och diverse olika variabler vid en 

tidpunkt. Sedan skulle man välja olika datapunkter för samma nation, men vid olika 

tidpunkter, och jämföra dem sinsemellan. 

Enligt ovanstående utgör en tvärsnittsstudie den mest relevanta metoden att ge svar på 

de frågeställningar som ställs i denna studie. Tvärsnittsstudien (eng. cross-sectional 

study) används därmed för att belysa och utvärdera underprissättningen av 

börsintroduktionen mellan företagsledare.  

Både tvärsnittliga och longitudinella studier är studier som baserar sig på observation. 

Detta innebär att forskare hämtar information beträffande händelserna utan att 

manipulera studieomgivningen. Karakteristiskt för en tvärsnittlig studie är, att den tar 

en ögonblicksbild (eng. snapshot) av olika organisationer vid en viss tidpunkt, som just 

till exempel en börsintroduktion. (Wooldridge, 2009) 
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Detta kan åskådliggöras via teoretiska exempel: 

  Vi har en grupp som inte har entreprenöriella ledare i företagsledningen (grupp 

a) mot sådana företag som har det (grupp b) 

 Vi kan jämföra hur det klarar sig i en börsintroduktion (en tydligt utdefinierad 

tidpunkt).  

 Vi kan lägga till andra variabler (som ålder och omsättning) för denna grupp. 

Däremot kan vi inte inkludera till exempel framtida omsättningar, för att det 

skulle falla utanför referensen.  

 Vi undersöker bara en viss tidpunkt i tiden. Rönen görs enbart på vad som ingår 

i ramen.  

Fördelen med tvärsnittliga studier är, att de tillåter forskaren att jämföra många olika 

variabler på en och samma gång. Därmed kan vi jämföra till exempel ålder, vinst, 

omsättning, företagsstyrelses storlek och utbildningsgrad i relation till 

entreprenörsaspekten utan några kostnader eller besvär.  

Däremot kan tvärsnittliga studier vanligen inte erbjuda definitiva svar på frågor som 

berör orsaksförhållanden (kausala relationer eller samband). Detta på grund av att 

studierna erbjuder en ögonblicksbild vid en enskild tidpunkt, den mäter inte vad som 

har skett före eller sker efter mätningstidpunkten.  

Därmed får vi inga absolut tillförlitliga svar på om till exempel de entreprenöriella 

företagen skulle ha klarat sig bättre än andra företag, för att de vid mätningstidpunkten 

är bättre skötta företag, eller på grund av att investerarna uppskattar mer 

entreprenöriella företag.  I och för sig är ingen metod fullständigt lämpad eller perfekt, 

men tvärsnittliga studier erbjuder i denna studie det bästa ramverket att analysera 

resultaten.  

 

Vid underprissättning: 

Händelsefönstret sträcker sig från noteringen till stängning av den första dagen. Det är 

välmotiverat att bara ha en dag som händelsefönster för börsintroduktioner, trots att 

andra typer av studier kan ha flera dagar. I ekonomiskt välutvecklade länder och 
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marknader finns inga restriktioner på hur mycket priser tillåts variera från dag till dag. 

Vidare utgår man från antagandet om en effektiv marknad (Fama, 1970). Marknaden 

ansvarar för att aktien prissätts till ”rätt värde” nästan genast, alltså vid stängningsdags 

första under sin första dag som börsnoterat bolag.  

De flesta studier använder första dagens stängningskurs vid beräkning av initiala 

underprissättningsavkastningar. Att använda längre uppföljning har inte märkbart 

förändrat resultaten (Ljungqvist, 2005).  

I USA och alltmer i Europa också, fastställer investeringsbanken teckningspriset bara 

några dagar (ibland bara några timmar) innan handeln med aktien inleds på börsen. 

Detta innebär att marknadsrörelserna mellan prissättningen och handeln är försumbara 

och brukar därför ignoreras. (Ljungqvist, 2005)  

3.4 Datainsamling  

 

Längst inne i Saunders och kollegers (2009) lökmodell finns datainsamlingsmetoden. 

Den finansiella datan i denna studie kommer ifrån databaserna Thomson One Banker 

och Datastream, båda tillgängliga på Svenska handelshögskolans bibliotek i Helsingfors. 

Jag använder mig av börsintroduktioners teckningskurs och första börsdagens 

stängningskurs för att mäta underprissättning. Samplet, 1o1 stycken börsintroduktioner, 

har hämtats från databasen Thomson One Banker, som listar finansiell data. Som 

sökkriterier användes börsintroduktioner i ett nordiskt land mellan åren 2009–2015, 

med andra ord ett systematiskt urval i nordiska länder mellan åren 2009 och 2015, och 

studien inkluderar alla de företags börsintroduktioner som fyller studiens kriterier. 

Nordiska företag som listat sig på en börs utanför Norden inkluderas inte i samplet. Som 

huvudsakliga börser fungerar OMX Stockholm, OMX Helsingfors, OMX Köpenhamn, 

och Oslo-börsen. OMX Reykjavik inkluderades i sökningen, men inga 

börsintroduktioner förekom under sampelperioden.  

Samtliga OMX börserna är dotterbörser till amerikanska Nasdaq-börsen, däremot är 

Oslo-börsen inte i Nasdaqs ägo. Därutöver handlas aktier publikt även i så kallade 

multilaterala handelsplattformer, eller MTF:ar (eng. multilateral trading facility). 
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MTF definieras av Sveriges finansinspektions (2016) enligt följande: 

En multilateral handelsplattform, en MTF, definieras som ett multilateralt system som drivs av ett 
värdepappersföretag eller en marknadsoperatör som sammanför ett flertal köp- och säljintressen 
i finansiella instrument från tredje man – inom systemet och i enlighet med icke skönmässiga 
regler – så att detta leder till avslut. Exempel på sådana handelsplattformer är First North och 
Aktietorget. 

 

Vid sidan av OMX-börserna och börsen i Oslo inkluderas i studien även följande 

handelsplattformer och dessas börsintroduktioner: First North (Nya marknaden fram 

till år 2006) introduktionerna vid Stockholms och Helsingfors. Det kan noteras att 

kraven på företagen är färre om man listar sig på First North. Börsintroduktioner vid 

Oslo Axess (Oslo börsens motsvarighet till First North) börsen inkluderas med samma 

premisser som de First North-listade företagen. Introduktioner som skett på Aktietorget, 

en annan börs för mindre bolag i Sverige, inkluderas också. 

Att inkludera dessa introduktioner i datasamplet är motiverat med tanke på dessa 

företag är mindre och yngre. Det gör dem synnerligen relevanta, eftersom grundare-

verkställande direktör -aspekten torde vara mer synlig i dessa företag. Dessutom 

återspeglas den faktiska nordiska marknaden på ett bättre sätt, eftersom den återspeglar 

den nordiska företagsstrukturen, med relativt små bolag. 

I och med att studien undersöker företagsledningens karakteristika valdes dessa 

introduktioner också med i datasamplet, för att introduktionsbörsens karaktär, 

etablerad eller MTF, kommer att användas som en dikotom kontrollvariabel i 

regressionerna. Introduktionerna på de mindre börserna FirstNorth Stockholm 

respektive Helsingfors, Aktietorget och Oslo Axess antas spela en roll, då företagen som 

listas inte belastas med samma krav då de skulle listas på en traditionell börs.  

I databasen Thomson One Banker fanns inledningsvis 265 nordiska börsintroduktioner 

för åren 2009–2015. Listan måste dock rensas. Efter att dotterbolag, icke-nordiska 

företag som introducerats på börser, nordiska företag introducerade utanför Norden, 

introduktioner men dubbelaktienoteringar (till exempel olika teckningspris för 

medarbetare och öppen marknad), samt introduktioner där prospekt inte mer finns 

tillgängliga exkluderats, består det slutliga samplet av 101 börsintroduktioner. 

Alla teckningspriser som plockats från Thomson One Banker har kontrollerats för att 

priset faller inom prisintervallet som meddelas i prospektet. I det fall Thomsons priser 
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inte stämt överens har det utretts varför de inte överensstämmer. I några fall har det 

förekommit en ”split”, det vill säga uppspjälkning av aktierna precis innan aktien 

introducerats, eller att man avbrutit teckningsperioden och gjort en ”split” mitt i 

introduktionen.  

Till exempel under Verkkokauppa.coms introduktion avbröts teckningen under 

teckningsperioden, för att sedan meddela att teckningskursen per aktie delas på 

kvoten 1/5. (Verkkokauppa.com, pressmeddelande 2015). 

Första handelsdagens slutpriser har insamlats från databasen Datastream. I de fall det 

har utfärdats tilläggsprospekt innan börsintroduktionen ägt rum, har informationen i 

tilläggsprospekten givetvis beaktats.  

Att sampelinsamlingen inleds från och med år 2009 förklaras med det faktum att de 

nordiska länderna drabbades år 2008 av en finanskris. Detta gör år 2008 till ett udda 

börsår. Finanskrisen kapar markant av börsintroduktionsmarknaden i västvärlden, och 

länderna övergår från ekonomisk högkonjunktur till lågkonjunktur.  

Studien grundar sig på 101 introduktioner och ett sampel på över 100 börsintroduktioner 

kan anses vara ett tillräckligt antal för att hitta signifikanta korrelationer, om det finns 

sådana. De nordiska länderna fungerar i dessutom i rätt likadana affärsomgivningar 

både då det gäller ekonomi och lagstiftning. Så samplet kan anses relativt homogent även 

om det insamlats från fyra länder.  

Prospektet är ett viktigt verktyg i studien. Prospektet är ett dokument som företag som 

vill låta börsintroducera sig måste publicera innan börsintroduktionen. Prospektet ska 

innehålla relevant information om företaget för investerare. Prospekten har samlats 

ifrån offentliga institutioners, företags och börsers webbsidor. I Sverige och Finland 

hittas prospekten för nya börsintroduktioner i så kallade prospektregister (nyare än 

2006). Dessa register upprätthålls av respektive lands finansinspektioner och 

informationen finns på finansinspektionernas webbsidor. 

I Sverige är prospektet inget formellt krav för att företaget ska kunna lista sig på 

Aktietorget.  Därmed finns inte prospekt för alla dessa företag. Finansinspektionen i 

Sverige publicerar bara av dem godkända prospekt. Om dessa börsintroduktioner finns 

dock tillgängligt näst intill identisk information som i prospekten, även om inte den 

svenska finansinspektionen godkänt dessa. På Aktietorgets webbsidor finns dokument 
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som går under namnet memorandum. För företag listade vid Aktietorget används i 

studien dessa memoranda istället för prospekten.  

I Danmark och Norge hittas prospekten hos respektive finanstilsyn, som likt de finska 

och svenska motsvarigheterna samlar in nya prospekt. Norges finanstilsyn bevarar dock 

prospekten bara i 2 år efter börsintroduktionen. Företagsprospekt för introduktioner 

åren 2009–2013 har dock hittats via andra kanaler. De flesta av de norska företagen har 

bevarat sina prospekt på sina webbsidor och har nedladdats därifrån. 

 

3.5 Variabler 

För att kunna utföra regressionerna är man först tvungen att operationalisera 

variablerna i studien. Operationalisering innebär att man utgående från begrepp och 

övergripande frågeställning övergår till konkreta mätbara frågor och indikatorer.  

Den beroende variabelns operationalisering finns beskriven i metoden att räkna ut 

underprissättningen.   

3.5.1 Operationalisering av oberoende variabler 

 

De oberoende variablerna i studien är följande: 

 verkställande direktörens erfarenhet (eng. CEO tenure), mätt i år 

 styrelsens prestige 

 högsta ledningens legitimitet 

 grundar-verkställande direktören (dikotom variabel) 

 

 

Samtliga oberoende variabler kan ha betydelse för underprissättningen av 

teckningspriset.  
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Verkställande direktörens erfarenhet (eng. CEO tenure) mäts i år. Antalet år fastställs på 

så sätt att börsintroduktionsåret subtraherats med det år verkställande direktören 

tillträtt sin position som verkställande direktör, varefter slutresultatet logaritmerats.  

Styrelsens prestige är operationaliserat enlig Daily et al.:s (2005) modell, där prestige är 

det totala antalet ytterligare styrelsesitsar en extern styrelseledamot har. 

Högsta ledningens legitimitet är operationaliserat enligt Cohen och Deans (2005) 

modell. Operationaliseringen innefattar antalet direktörer med branscherfarenhet, 

antalet direktörer med tidigare direktörerfarenhet, antalet direktörer över 40 år samt 

antalet direktörer med magisterutbildning eller högre utbildning.  

För att undvika skevhet i resultaten är samtliga variabler logaritmerade. För att kunna 

undersöka deras kurvlinjära samband har det också centrerats, det vill säga variabelns 

logaritmerade värden subtraherats med variabelns medelvärde, så att nytt medelvärde 

för variabeln blir 0. Därefter har de kvadrerats för de modeller som undersöker u-

kurvorna, alltså de kurvlinjära förhållandena. Centreringen av variablerna minskar även 

på det brus som uppstår. Det gör också den logaritmering som utförts. Också för att man 

ska kunna göra interaktioner måste man centrera dem, för att det inte ska uppstå för 

stora korrelationer mellan de olika variablerna, då man kvadrerar dem eller kör 

interaktioner med andra variabler. (Cohen, Cohen, Aiken och West, 2003)   

Centreringen utförs genom att räkna ut medelvärdet för variabelns tal, sedan subtrahera 

variabelns utfall med detta medelvärde, så att man får en ny centrerad variabel, vars 

medelvärde blir värdet 0. Genom centrering minskar man såväl på bruset som på 

skevheten av utfallet. Då man kvadrerar en variabel för att undersöka kurvlinjära 

förhållanden, bör man komma ihåg att addera såväl den kvadrerade som icke-

kvadrerade termen i regressionen. När man utför regressioner med interaktioner bör 

såväl lägre som högre graders polynomer adderas, för att ge ett meningsfullt resultat. 

(Cohen et al., 2003) 

Grundar-verkställande direktör – variabeln har operationaliserats, eller snarare kodats 

så att företag som har en grundare till verkställande direktör får värdet 1 och de som inte 

har det får värdet 0.  
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3.5.2 Operationalisering av kontrollvariabler 

Det är inte enbart företagsledningens karakteristika som påverkar underprissättning. 

Man bör även undersöka andra faktorer som kan påverka underprissättningen. Dessa 

kan vara av olika karaktär, men jag har valt en mängd kontrollvariabler för att kontrollera 

korsrelationer som påverkar outputen. 

Följande faktorer kan påverka underprissättning: 

 Företagets omsättning (det vill säga storlek) (Sanders och Boivie, 2004) 

 Verkställande direktörens ålder (Certo et al., 2001a, Coughlan och Schmidt, 

1985) 

 Företagets ålder (Ritter, 1998; Daily et al., 2002, Arthurs et al., 2008) 

 Vilken typ av börs företaget listats på (dikotom variabel) 

o Unik för denna studie, i och med samplet  

 Börsintroduktionsland (Moore et al., 2010) 

 Börsintroduktionsår  (Wang och Song, 2016)  

 Högteknologi (Daily et al., 2003)  

 

Omsättning: Omsättningsstorleken har mätts genom att mäta omsättningen för den 

senaste slutförda 12 månaders räkenskapsperiod som meddelats i prospekten. Några 

företag hade ingen omsättning året innan börsintroduktionen, och har därmed värderats 

med värdet noll vad omsättningen beträffar.  

Företagen har använt olika valutor i sina prospekt och sin rapportering. Använda valutor 

är dansk krona DKK, svensk krona SEK, euro EUR och norsk krona NOK, men också 

amerikansk dollar USD. Alla valutor har ändrats till EUR. Detta görs genom att ta 

börsintroduktionsdagens byteskurs mot euro via xe.com servicen. Denna service ger 

möjligheten att konvertera historiska valutakurser, men inflationen mellan åren har inte 

beaktats, då den anses trivial. 

För att minska på statistiskt brus har omsättningarna avrundats till närmaste tusen 

tal,  ,000, och sedan logaritmerats.  

 Verkställande direktörens ålder: Prospektens information har gjort det möjligt att 

i så gott som samtliga fall fastställa den verkställande direktörens ålder. Med tanke på 

den statistiska behandlingen av forskningsmaterialet har inga tomma datapunkter 

godkänts, eftersom dessa förvränger resultaten. Därför har det i övriga falla gått att hitta 
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uppgiften på företagets webbsida, personens Linkedin-profil, eller annan pålitlig källa, 

som tidningsartikel i en erkänd tidning eller tidskrift.   

Verkställande direktörens ålder har räknats genom att antingen läsa ut verkställande 

direktörens ålder ur prospektet, eller att ta börsintroduktionsåret subtraherat med 

verkställande direktörens födelseår, varefter åldern logaritmerats. 

Företagets ålder: Företagets ålder har räknats genom att ta börsintroduktionsåret 

subtraherat med året då företaget grundats, varefter åldern logaritmerats.  

Börsen: Detta är en dummyvariabel, uträknad så att 1 står för en reglerad börs (OMX 

Stockholm, OMX Helsingfors, OMX Köpenhamn, Oslo Börs) och 0 för en mindre 

reglerad börs,  det vill säga  MTF (FirstNorth Stockholm, FirstNorth Helsingfors, 

Aktietorget, Oslo Axess). 

Sverige: Kontrollvariabeln Sverige innefattar de börsintroduktioner som ägt rum på en 

svensk handelsplattform, med värdet 1 och de övriga länderna 0.  

Att inkludera Sverige som en kontrollvariabel argumenteras med att det är landet som 

har gett upphov till de flesta av börsintroduktionerna i samplet. 

Börsintroduktionsåret: Kontrollvariablerna 2009 och 2015 representerar 

ytterlighetsåren i samplet, som innefattar börsintroduktionerna under ett tidsfönster 

från 2009 till 2015. De är dummyvariabler som har det operationaliserade värdet 1 för 

år 2009 respektive år 2015 i sina variabler med de andra åren märkta som 0. 

Årtalen 2009 och 2015 har valts som kontrollvariabler i och med att de är första 

respektive sista åren i mitt sampel och dessa kan anses vara ytterlighetsår. Året 2009 var 

året efter finanskrisen, präglad av osäkerhet och försiktighet på finansmarknaden. År 

2015 är läget ett annat, och året är det populäraste börsintroduktionsåret i samplet. År 

2015 har ekonomin stabiliserats och tillväxt har skett sedan 2009 i de flesta av länderna. 

Högteknologi: Högteknologivariabeln är operationaliserad enligt Sic-koderna (eng. 

Standard industrial classification), alltså standard industriell klassifikation. Dessa 

hämtas från databasen Datastream. SIC-koderna som uppger högteknologi är valda 

enligt amerikanska elektronikförbundets och Nasdaq-börsens klassifikation (American 

Electronics Assocation och Nasdaq, 2000).  
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4 RESULTAT 

Denna del presenterar avhandlingens empiriska resultat. Inledningsvis presenteras en 

del deskriptiv statistik för att beskriva datasamplet. Därefter följer en korrelationsmatris, 

där korrelationer mellan de centrala variablerna presenteras och kort diskuteras. 

Därefter presenteras regressionsresultaten och ges en kort tolkning och utifrån dessa 

resultat beskrivs resultaten i diskussionskapitlet 5. I kapitel 5 diskuteras och analyseras 

resultaten mer ingående. I slutet av kapitel 4 diskuteras emellertid modelldiagnostiken 

först. 

4.1 Deskriptiv statistik 

 

Grafen i Figur 2 visar att Sverige har som land överlägset mest börsintroduktioner i 

Norden åren 2009–2015. 

Kanske lite förvånande är Finland det näst mest aktiva landet. En kanske en ännu större 

överraskning är att Danmark, som det näst största landet till befolkning, har det minsta 

antalet börsintroduktioner. 

 

Figur 2 Fördelning av börsintroduktioner i de nordiska länderna  
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Att Danmark har det minsta antalet introduktioner beror antagligen på att landet saknar 

en MTF, medan de övriga länderna har en eller flera alternativ för mindre bolag att 

börsintroducera sig på.   

Den totala underprissättningen för Norden under den valda tidsperioden är 10,57 %. För 

Danmark är underprissättningen 9,56 %, för Finland 11,17 %, för Norge -2,98 % och för 

Sverige 13,8 %. Det innebär att i alla länder förutom Norge är börsintroduktionerna de 

facto underprissatta. Det att Norge i genomsnitt inte har underprissättning är lite 

förvånande. Det är heller inte en eller några extremfall som skulle styra resultatet, men 

överprissättningen på 2,98 % är ändå rätt nära en korrekt prissättning.  

Då man jämför underprissättningen mellan börser och MTF:ar är underprissättningen i 

snitt 7,01 % för börsbolag, respektive 13,93 % för MTF-bolag. Det är föga förvånande att 

MTF-introduktionerna har en aning större underprissättning. Dessa förknippas med 

något större osäkerhet än de mer etablerade företagen, som introduceras vid respektive 

lands huvudbörser. 

 

Figur 3 Börsintroducerade företag i Norden, fördelning per bransch 

 

Uppdelningen av branscher bygger på de SIC – koder som uppkommit i datainsamlingen 

via databaserna Datastream och Thomson One Banker. SIC – koden är en fyrsiffrig kod 

som förknippar företaget till en specifik näringsgren. Eftersom det finns så många olika 

väldigt specifika koder, har jag valt att gruppera bolagen enligt den rubrik till vilken 

sifferkoden registreras. Detta leder till betydligt färre och större grupper, som närmast 
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kan beskrivas som branscher. Trots att indelningen är grov, visar figurens fördelning att 

företag från många olika branscher är representerade och samplet representerar ett brett 

spektrum av företag.  

Som man ser från figuren är industriell tillverkning och tjänster de två största enskilda 

branscherna. Det här ger stöd för flera argument, bland annat att de nordiska länderna 

fortsättningsvis, i ordets traditionella betydelse, är industriländer, istället för att enbart 

vara tjänstemarknader. SIC-koden tar dock inte ställning till i vilket land produktionen 

sker. 

 

4.2 Korrelationerna  

 

På nästa sida presenteras en korrelationmatris, tabell 2, närmare bestämt en matris, som 

visar de olika variablernas pearsonkorrelationer sinsemellan. Korrelationsmatrisen visar 

förutom korrelationerna även medelvärdena och standardavvikelserna. Detta ökar 

tolkbarheten av dessa deskriptiva tal från de otransformerade värdena. Till exempel 

motsvarar medelvärdet 49,149 vid verkställande direktörens ålder att samplets 

verkställande direktörer i medeltal är cirka 49 år gamla.  

Korrelationsmatrisen är utförd med SPSS 23. Efter korrelationsmatrisen följer en kort 

analys av korrelationerna.  

 

 

 
 



 

 

80 

 
p† ≤ 0,10 , p*≤ 0,05 , p** ≤ 0,01 , p*** ≤ 0,001, medelvärdet och standardavvikelsen  är uträknade ur de otransformerade talen. Underprissättning är räknat med %*100. 

Tabell 2 Korrelationer 

 Medelvärde Standardavvikelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Underprissättning 10,574 35,737             

2. Omsättning 201,51 M€ 1 074,86 M€ -0,208*            

3. Företagets ålder 18,158 19,624 -0,112 0,517***           

4. Verkställande 

direktörens ålder 49,149 7,862 -0,100 -0,043 0,148†          

5. Börs 0,490 0,502 -0,097 0,428*** 0,310*** 0,119         

6. Grundar-verkställande 

direktör 0,320 0,468 0,039 -0,119 -0,256** -0,115 -0,108        

7. Sverige 0,580 0,495 0,108 -0,121 -0,195* -0,106 -0,146† 0,143†       

8. 2009 0,010 0,100 0,240** 0,081 0,173* 0,041 0,103 -0,070 -0,119      

9. 2015 0,330 0,471 0,093 0,223* 0,192* 0,116 0,042 -0,021 0,031 -0,070     

10. Högteknologi 0,250 0,434 0,120 -0,009 -0,088 -0,044 -0,144† -0,045 -0,075 -0,06 0,041    

11. Verkställande 

direktörens erfarenhet i år 5,663 5,277 0,062 0,149† 0,358*** 0,127 0,015 0,235** -0,005 0,140† 0,177* -0,009   

12. Styrelsens prestige 26,079 19,202 -0,138† 0,354*** 0,310*** 0,021 0,454*** -0,247** -0,108 0,122 0,116 0,163† -0,002  

13. Högsta ledningens 

legitimitet 14,396 7,926 -0,123 0,055 0,000 0,149 0,083 -0,140 0,066 0,085 0,011 -0,081 -0,147† 0,103 
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4.3 Korrelationsanalys 

 

Styrelsens prestige och omsättningens storlek visar en stark korrelation sinsemellan. Det 

gör också företagets ålder och på vilken typ av börs börsintroduktionen sker. Det är föga 

förvånande att en mer prestigefylld styrelse associeras med mer etablerade företag som 

har större omsättningar. Styrelsens prestige korrelerar även starkt med företagets ålder, 

0,310, och med börsen, 0,454. Styrelsens prestige uppvisar också en negativ korrelation 

med grundar-verkställande direktören. 

Den starkaste korrelationen i matrisen står korrelationen mellan företagets ålder och 

omsättningen för, med ett värde om 0,517. Det är inte helt oväntat, då ju äldre företaget 

är, desto längre har det haft tid att bygga upp en betydande omsättning. Att den inte är 

ännu högre än det presenterade värdet, beror antagligen att det finns nya bolag, speciellt 

i högteknologiska branscher, som snabbt kan bygga upp en stor omsättning. Börsen här 

är en dikotom variabel, som står för en etablerad börs jämfört med en mindre reglerad 

MTF, korrelerar även den starkt med omsättningen, med ett värde om 0,428. Börsens 

typ korrelerar också starkt med företagets ålder, med ett värde om 0,310. Det skulle 

kunna tolkas så, att företag som är äldre, mer etablerade och har god omsättning söker 

sig till mer etablerade börser. I en pearsonkorrelation ska man dock vara försiktig med 

att dra för långtgående analyser, eftersom man inte med den mäter vad som orsakar 

korrelationer på samma sätt som man gör i regressioner.   

Verkställande direktörens år vid sätet korrelerar också starkt med företagets ålder, med 

ett värde om 0,358. Det är också helt naturligt, då äldre företag har haft möjlighet att ha 

en verkställande direktör under längre perioder.  

Andra avsevärda korrelationer är negativa korrelationen mellan grundar-verkställande 

direktören och företagets ålder, -0,256.  Grundarledda företag är alltså lite yngre än 

företag ledda av externa verkställande direktörer.  

Också mellan grundar-verkställande direktören och styrelsens prestige verkar det finnas 

en relativt stark negativ korrelation, -0,247. Att grundar-verkställande direktören också 

korrelerar med hur länge verkställande direktören har haft sitt ämbete verkar intuitivt 

rimligt, korrelation är här 0,235.   



 

 

82 

Med underprissättning, studiens oberoende variabel, korrelerar på olika 

signifikansnivåer, positivt med året 2009, negativt med omsättning och, om än ytterst 

svagt, med styrelsens prestige.  

Andra svaga korrelationer råder mellan företagets ålder som korrelerar med 

kontrollvariablerna Sverige, samt årtalen 2009 och 2015. 

Däremot är det lite förvånande att högsta ledningens legitimitet, en av studiens 

grundhypoteser, inte verkar korrelera så starkt med någon av de andra variablerna.  

Överlag verkar det inte finnas korrelationer som är för stora som skulle riskera modellens 

tolkbarhet. Överlag finns det bland resultaten inga korrelationer som skulle ligga runt 

0,8 strecket, som skulle innebära en jättestark korrelation mellan två variabler.  

Från korrelationsmatrisen kan också en del deskriptiva tal läsas. Som deskriptiv statistik 

kan man läsa ur tabellen att medelåldern för företag som söker sig till börsen är cirka 18 

år, samt att verkställande direktörers medelålder är cirka 49 år. I medeltal har en 

verkställande direktör innehaft sin position i knappt 6 år.  

I de dikotoma variablerna kan man läsa att 49 % av företagen har introducerats på en 

etablerad börs och därmed 51 % på en MTF samt att 32 % av företagen leds av en 

grundare och 25 % av företagen kategoriseras operera i högteknologiska näringar.  

Ett av de viktigaste fynden i korrelationstabellen är att det faktiskt råder 

underprissättning i samplet. Utan noterad underprissättning vore det inte lönt att 

studera varför den uppstår genom att studera hur företagsledningskarakteristikor 

påverkar den. Som man kan konstatera ifrån medelvärdet för underprissättning att även 

i det här samplet råder det underprissättning, i medeltal 10,58 %. Nivån på 

underprissättning stämmer överens med talen som presenterades tidigare och faller in i 

ramen av tidigare mätningar som utförts av Loughran, Ritter och Rydqvist (2015). Den 

registrerade underprissättningen är dock lite lägre än vad tidigare studier visat i ett 

nordiskt perspektiv, speciellt för Sverige och Finland. 

Den stora standardavvikelsen i omsättningar styrs av den danska multinationella 

servicekoncerns ISS A/S stora omsättning, som utförde en börsintroduktion 2014, som 

var den största börsintroduktionen i landet på två decennier (David och 

Wienberg, 2014).   
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4.4 Regressionerna  

 

Regressionsresultaten presenteras på följande fyra sidor i tabellerna 3 och 4. De är av 

samma regression, men är av layoutskäl uppdelade i två tabeller. I tabell 3 presenteras 

regressionsmodellerna från 1 till 6 och i tabell 4 presenteras de återstående 

regressionerna från 7 till 10. Regressionsmodellerna visar de ostandardiserade beta-

koefficienterna och ett minustecken framför innebär att talet är negativt. Samtliga 

regressionsmodeller är statistiskt signifikanta på en 5 % nivå (P < 0). 

Regressionsmodellerna har kontrollerats för heteroskedasticitet och multikollinearitet.  

På följande sidor presenteras först regressionerna 1–6 och efter dem regressionerna 

7– 10. Regressionerna är utförda med SPSS 23.  

Efter tabellerna 3 och 4 följer en kort analys av regressionsresultaten.  
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Tabell 3 Regressionstabell, modeller 1–6 

Variabler  Modell 1  Modell 2  Modell 3  Modell 4  Modell 5  Modell 6 

             

Hypotesvariabler                     

             

H1: Verkställande direktörens  1,89  1,36  2,38  2,47  1,75 

erfarenhet (i år) 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2: Styrelsens prestige  -5,33†  -5,46†  -2,00  -5,44†  -2,15 

             

H3: Högsta ledningens  -5,73  -5,88  -5,48  -10,68*  -11,70* 

legitimitet 
         

 
 

 

H4: Grundar-verkställande  -3,96  -3,41  -4,09  -4,31  -3,12 

direktör 
   

 
 

 
   

 
  

H1a: Verkställande direktörens    -1,94      -4,96 

erfarenhet (i år) i kvadrat 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H2a: Styrelsens prestige i kvadrat   
 2,11    2,29 

             

H3a: Högsta ledningens        -10,61†  -12,54* 

legitimitet i kvadrat 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             

Interaktionsvariabler                     

             

H2b: Styrelsens prestige X            

Börs             

H3b: Högsta ledningens legitimitet X Sverige        

             

H4a: Grundar-verkställande direktör         
X Högteknologi 
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Kontrollvariabler                     

             

Omsättning  -1,91*  -1,72*  -1,66*  -1,81*  -1,81*  -1,77* 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Företagets ålder  -0,80  -1,39  -1,32  -1,47  -2,59  -2,71 

             
Verkställande 
direktörens 

-27,49 
 

-26,73 
 

-25,46 
 

-27,84 
 

-24,90 
 

-22,55 

ålder 
            

Börs  2,48  7,70  7,55  6,67  9,01  7,74 

             

Sverige  7,39  8,27  8,53  7,96  8,44  8,79 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2009  107,76**  113,13**  115,58**  107,88**  115,72***  116,74** 

        
 

    

2015  13,91†  14,19†  14,20†  14,73*  15,55*  16,39* 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Högteknologi  10,91  13,15  13,80  13,64  12,37  14,41† 

                        

                  

R2  0,18  0,22  0,22  0,22  0,24  0,25 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Justerat R2  0,11  0,11  0,10  0,11  0,12  0,12 

             

F  2,59  2,04  1,88  1,94  2,08  1,90 

             

N   101   101   101   101   101   101 

p† ≤ 0,10 , p*≤ 0,05 , p** ≤ 0,01 , p*** ≤ 0,001, ensidigt test för hypotesvariablerna, tvåsidigt test för kontrollvariabler
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Tabell 4 Regressionstabell, modeller 7–10 

Variabler  Modell 7  Modell 8  Modell 9  Modell 10 

         

Hypotesvariabler             

         

H1: Verkställande direktörens  1,68  2,06  1,4o  1,4o 

erfarenhet (i år)         

H2: Styrelsens prestige -8,79*  -4,67  -5,72†  -8,29* 

         

H3: Högsta ledningens -4,73  1,19  -5,86  0,91 

legitimitet         

H4: Grundar-verkställande -3,90  -4,78  -10,23  -10,13 

direktör         

H1a: Verkställande direktörens    
 

  
erfarenhet (i år) i kvadrat  

 
 
 

 
 

H2a: Styrelsens prestige i kvadrat   
  

         

H3a: Högsta ledningens       
legitimitet i kvadrat   

 
 
 

 
 

         

Interaktionsvariabler             

         

H2b: Styrelsens prestige X  13,06†  
    11,99† 

Börs         

H3b: Högsta ledningens legitimitet X Sverige -12,03    -10,16 

         

H4a: Grundar-verkställande direktör  25,94†  22,84† 

X Högteknologi         
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Kontrollvariabler             

         

Omsättning  -1,84*  -1,73*  -1,71*  -1,83* 

  
 

      

Företagets ålder  -1,62  -2,72  -2,08  -3,33 

  
 

      

Verkställande direktörens -30,53  -25,82  -25,92  -28,74 

ålder  
 

      

Börs  5,14  8,65  7,18  5,69 

  
 

      

Sverige  6,76  8,08  7,31  5,88 

  
 

      

2009  105,53**  109,31**  112,46**  102,34** 

  
 

      

2015  15,85*  14,06†  12,86†  14,42† 

  
 

      

Högteknologi  14,01†  14,64†  5,49  8,45 

                  

         

R2  0,24  0,23  0,24  0,26 

         

Justerat R2  0,13  0,11  0,12  0,13 

         

F  2,11  1,97  2,07  2,03 

         

N   101   101   101   101 

p† ≤ 0,10 , p*≤ 0,05 , p** ≤ 0,01 , p*** ≤ 0,001, ensidigt test för hypotesvariablerna, tvåsidigt test för kontrollvariablerna
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4.5 Regressionsanalys 

 

Nedan följer en kort analys av regressionerna som helhet, samt efter det en analys av 

såväl regressionsmodellerna som de enskilda variablerna. 

Regressionsanalystabellerna består av två 10 regressionsmodeller, var den första är en 

kontrollmodell, vilken de andra modellerna baserar sig på. Av layoutskäl har 

regressionerna placerats i två olika tabeller, trots att det följer samma stil. 

Modellerna  2 till 6 testar grundhypoteserna samt deras kvadrattermer, då modellerna 

7 till 10 testar interaktionsvariablerna, det vill säga de modererande variablerna av 

hypoteserna.  

P-värdet under 10 % eller 5 % indikerar att en variabel har förklarande förmågor på den 

oberoende variabeln underprissättning. Den ostandardiserade beta-koefficienten för 

variabeln, om statistiskt signifikant, indikerar antingen en positiv eller negativ inverkan 

på underprissättningen. 

Den justerade R2 varierar från 0,11 till 0,13. Vilket antyder att modellerna förklarar 

ungefär 11–13 % av variansen i modellerna, det vill säga hur väl regressionsmodellerna 

förutspår svar för nya observationer. Med andra ord förklarar respektive 

regressionsmodell kring 11–13 % av variansen i beroende variabeln, det vill säga 

underprissättningen. I modellerna ser man att förklaringsgraden R2 och den justerade 

R2 inte är så höga, men i socialvetenskapliga forskningar är det inte ovanligt att R2 eller 

justerat R2 är låga (Djurfeldt et al., 2003). Dessutom ger dem antydning att samtliga 

modeller är statistiskt signifikanta, vilka de är.  

Modellerna 6 och 10 fungerar som sammanfattade modeller för regressionsmodellerna 

2–5 respektive 7–9.  
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4.5.1 Modellspecifik analys av resultaten 

 

I modell 1 presenteras en kontrollmodell som innefattar enbart kontrollvariablerna. 

I modellen har omsättningen, samt åren 2009 och 2015 signifikant inverkan på 

underprissättningen. Denna modell testar inte de hypotiserade variablerna, utan 

fungerar som stomme, vilken man kan börja bygga på med ytterligare ekvationer, därav 

modellerna 2–10. 

I modell 2 undersöks hur det fyra grundhypoteserna förklarar underprissättningen, 

därmed har fyra variabler adderats. Som framgår ur tabellen visar endast styrelsens 

prestige statistiskt signifikant inverkan på underprissättningen. Bristerna med 

regressionsmodell 2, att de kurvlinjära förhållanden samt ytterligare förklarande 

faktorerna inte belyses, ger upphov till fler regressionsmodeller, därav 

regressionsmodellerna 3 till 10. 

I modell 3 undersöks den första av möjliga kurvlinjära förhållanden. Modell 3 är en 

variation av modell 2, där en ytterligare variabel inkluderats i regressionen. Avsikten är 

att undersöka om det råder ett kurvlinjärt förhållande mellan verkställande direktörens 

erfarenhet och underprissättning, men samtidigt kontrollera för de fyra 

grundhypoteserna. Som i modell 2, visar styrelsens prestige statistiskt försiktig inverkan 

på beroende variabeln.  

De andra kurvlinjära förhållanden, som testar hypotes 2a och 3a, utelämnas i denna 

modell, för att studera den unika kontribution som ett kurvlinjärt förhållande för med 

sig. De samtliga tre kurvlinjära förhållanden förs dock till den sammanfattande 

modellen 6, för att undersöka om de statistiska korrelationer som funnits i modellerna 

3–5 återstår, då det finns flera termer som försöker förklara underprissättningen.  

Liksom modell 3 undersöker modell 4 om det råder kurvlinjära förhållanden mellan 

grundhypoteserna och underprissättningen. Därmed har verkställande direktörens 

erfarenhet ersatts med styrelsens prestige. Då man kontrollerar för såväl styrelsens 

prestiges linjära och kurvlinjära förhållanden, visar ingendera signifikanta inverkan, 

vilket tyder på att något eventuellt i kombination med styrelsens prestige styr det 

signifikanta förhållandet från modell 2 och 3.  



 

 

90 

Modell 5 undersöker det kurvlinjära förhållandet mellan högsta ledningens legitimitet 

och underprissättningen. Då man kontrollerar för det kurvlinjära förhållandet visar 

bägge statistiskt signifikanta inverkan på underprissättningen. Detta diskuteras mer 

ingående i samband med figur 4, som åskådliggör förhållandet. Det kurvlinjära 

förhållandet mellan grundar-verkställande direktören och underprissättning undersöks 

inte, då variabeln är av dikotom karaktär, till skillnad från de kontinuerliga variablerna 

för hypoteserna 1 till 3. 

I modell 6 inkluderas alla kurvlinjära förhållanden i en och samma modell för att studera 

om det eventuellt finns några korsrelationer och om signifikanta fynden förblir 

desamma. Som tidigare, förblir högsta ledningens legitimitet och dess kurvlinjära 

förhållande signifikanta, medan beta-koefficienten styrelsens prestige inte är statistiskt 

signifikant. Från modell 1 har förklaringsgraderna R2 och justerade R2 stigit från 18 % 

och 11 % till 25 % och 13 % i modell 6. 

För att undersöka om det finns interaktioner som ökar förklaringskraften av 

underprissättning, har fler regressioner utförts, dessa representeras i modellerna 7 till 

10.  

Från tabell 4 framgår det att modell 7 bygger på modell 2, och adderar en 

interaktionsterm mellan styrelsens prestige och börsintroduktionsplattform.  Styrelsens 

prestige visar en statistiskt signifikant inverkan på underprissättningen och 

interaktionen ett svagt förhållande, vilket indikerar att börsvalet eventuellt förklarar det 

statistiskt svaga förhållandet som förekommit i modellerna 2, 3 och 5. Alltså förklarar 

kombinationen börs och styrelses prestige underprissättningen på ett statistiskt 

signifikant sätt. Förhållandet studeras närmare i figur 5.  

Interaktionen mellan Sverige och högsta ledningens legitimitet studeras i modell 8, men 

visar inte någon statistisk signifikans i förhållandet till underprissättning. 

Modell 9 kontrollerar interaktionen mellan grundar-verkställande direktören och 

högteknologi. Grundar-verkställande direktören i sig visar inte prediktiva förmågor, men 

i kombination av högteknologi, visar den ett statistiskt svagt förhållande med 

underprissättningen. I figur 6 diskuteras förhållandet ytterligare. Också styrelsens 

prestige visar statistiskt svaga förklaringsförmågor i modellen. 

Modell 10 sammanfattar de tre interaktionerna som hypotiserats, genom att kontrollera 

samtliga interaktionsvariablernas inverkan samtidigt. Såväl styrelsens prestige, dess 
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interaktion med börstyp, som grundar-verkställande direktörens interaktion med 

högteknologi förblir signifikanta i modellen. Av alla modeller har modell 10 största 

förklaringsgrad med R2 26 % och justerat R2 13 %. 

 

4.5.2 Variabelspecifik genomgång av resultaten 

 

Verkställande direktörens erfarenhet i år: Det är av största vikt att komma ihåg, 

att man här inte mäter verkställande direktörens kvalitativa erfarenhet. Den består av 

många olika komponenter, där hur länge denne har varit verkställande direktör är en av 

dessa komponenter. Däremot undersöks här specifikt hur länge verkställande direktören 

har haft sin post i nuvarande företaget, på engelska ofta betecknat med uttrycket CEO 

tenure, där tenure ungefär motsvarar det svenska ordet ämbetstid. Ingen av 

regressionsmodellerna visar att verkställande direktörens tid vid ämbetet skulle ha en 

signifikant inverkan för den oberoende variabeln underprissättning. 

Styrelsens prestige: Som i hypotesen uttrycks har styrelsens prestige en svag 

signifikant negativ inverkan på underprissättningen på en signifikansnivå på 10 % i 

modell 2 (β = −5,33, p < 0,10), modell 3 (β = −5,46, p < 0,10) och modell 5 

(β = −5,44, p < 0,10). Dock i modellerna, där styrelsens prestige interagerats med börs-

variabeln, indikerar styrelsens prestige ett statistiskt högre signifikant negativt samband 

i modell 7 (β = −8,79, p < 0,05) och i modell 10 (β = −8,29, p < 0,05) med 

underprissättning, då interaktionen med börsen lyfter på dess statistiska signifikans. 

Styrelsens prestige visar tecken av att minska på underprissättningen. 

Högsta ledningens legitimitet: Högsta ledningens legitimitet visar förklarande 

förmågor mot underprissättning, speciellt i de regressioner som samtidigt testar det 

kurvlinjära sambandet med variabelns kvadratterm, det vill säga modell 5 

(β = −10,68, p < 0,05) och modell 6 (β = −11,70, p < 0,05). Högsta ledningens legitimitet 

visar ett negativt förtecken, vilket innebär att den förknippas med förmågor att minska 

på underprissättningen.  

Grundar-verkställande direktör: I de regressioner som körs med studiens 

grundhypoteser H1–H4, i modellerna 2–6, uppvisar grundar-verkställande direktörens 

närvaro inga statistiskt signifikanta förhållanden.  
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Verkställande direktörens erfarenhet i år, i kvadrat: Liksom den icke-

kvadrerade, visar den kvadrerade verkställande direktörens erfarenhet inte att skilja sig 

signifikant från noll och att det kan förklaras att det inte existerar någon statistisk 

förmåga att förklara underprissättningen med ett kurvlinjärt förhållande mellan 

verkställande direktörens erfarenhet och underprissättning.   

Styrelsens prestige, i kvadrat: Den kvadrerade variabeln styrelsens prestige, till 

skillnad från det linjära förhållandet, uppvisar inte någon signifikant relation till 

underprissättningen. 

Högsta ledningens legitimitet, i kvadrat: Av de kvadrerade variablerna är det 

enbart högsta ledningens legitimitet som visar en signifikant påverkan på under-

prissättningen, i modell 5 (β = −10,61, p < 0,10) och i modell 6 (β = −12,54, p < 0,05), 

och den modererar även förhållandet mellan högsta ledningen och underprissättningen, 

för att högsta ledningen är samtidigt signifikant i modellerna 5 och 6. Det negativa 

förtecknet innebär en inverterad u-kurva, vilket åskådliggörs i figur 4.  

Styrelsens prestige i interaktion med börs-variabeln: Börsens typ, antingen en 

traditionell börs eller en multilateral handelsplattform, verkar moderera förhållandet 

mellan styrelsens prestige och underprissättning. Interaktionsvariabeln uppvisar ett 

positivt förhållande, i modell 7 (β = 13,06, p < 0,10) och i modell 10 (β  = 11,99, p < 0,10), 

vilket innebär en höjande verkan på underprissättning. Förhållandet är svagt signifikant 

på 10 % -nivå och åskådliggörs i figur 5. 

Högsta ledningens legitimitet i interaktion med Sverige-variabeln: Högsta 

ledningens legitimitet i interaktion med Sverige uppvisar inte något signifikant tecken 

av förhållande. 

Grundar-verkställande direktörs interaktion med högteknologivariabeln: 

Kombinationen av en grundar-verkställande direktör med en interaktion av en 

högteknologivariabel visar statistiskt svaga tecken av ett positivt förhållande, vilket 

innebär att underprissättningen stiger med interaktionen, i modell 9 (β = 25,94, p < 0,10) 

och i modell 10 (β = 22,84, p < 0,10). Detta kan tolkas så att ett företag, som kan 

karakteriseras som ett högteknologiföretag och leds av den verkställande direktör som 

även grundat företaget, löper en aningen större risk för underprissättning. Interaktionen 

diskuteras i figur 6. 
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4.5.2.1 Tolkning av interaktionsvariablerna  

 

Figurerna 4, 5 och 6 visar hur de olika interaktionsmodellernas variabler sinsemellan 

interagerar med varandra. Också de variabler som testar kurvlinjära relationer, är ett 

slags interaktionsvariabler. Första figuren presenterar det kurvlinjära sambandet mellan 

högsta ledningens legitimitet och underprissättning. Den andra presenterar 

interaktionen mellan styrelsens prestige och börstyp. Den tredje presenterar 

interaktionen mellan grundar-verkställande direktör och högteknologi. 

För att porträttera dessa figurer ska man räkna ut konstanten genom att väga de 

ostandardiserade beta-koefficienterna med deras medelvärden och subtrahera de från 

regressionens konstant. Det bör dock noteras att interaktionen i figur 6 är mellan två 

dikotoma variabler. Till skillnad från de två andra interaktionseffektsfigurerna har 

konstanten för figur 6 beräknats genom att räkna de dikotoma variablernas medelvärden 

som 0 i och med att deras värde är ett binärt tal, där något mellan 0 och 1 inte existerar, 

så att prediktiva förmågan i figuren stiger.   

På följande sidor presenteras figurer som åskådliggör de signifikanta korrelationerna i 

kvadrat- och interaktionstermera ur regressionsmodellerna.   
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Högsta ledningens legitimitet och underprissättning 

Figur 4 visar det kurvlinjära förhållandet mellan högsta ledningens legitimitet och 

underprissättning. Som figuren visar innebär en låg högsta ledningens legitimitet högre 

underprissättning än en hög högsta lednings legitimitet.  Det intressanta är att det verkar 

finnas en medelpunkt av legitimiteten som drabbar företaget värst. Så att riktigt låg 

högsta lednings legitimitet inte underprissätts lika gravt som egentligen en högsta 

ledning med lite högre legitimitet. 

Figur 4 Det kurvlinjära förhållandet mellan högsta ledningens legitimitet och 
underprissättning 

 

Figuren är härledd ur regressionsmodell 6. Lodräta axeln underprissättning är räknat med %*100. 

Figur 4 visar att företag med låg högsta ledningens legitimitet upplever en större 

underprissättning än företag med hög högsta ledningens legitimitet, men förhållandet är 

inte linjärt utan kurvlinjärt. Figuren är en så kallad tudelare, var man kan tänka sig en 

imaginär linje i mitten av grafen. Kurvan är mycket vänsterlutad, vilket här innebär att 

trots det kurvlinjära förhållandet, är det den låga istället för höga legitimiteten som 

bidrar till underprissättningen, men inte på ett linjärt sätt.  

I företag med låg högsta lednings legitimitet ökar underprissättningen först med 

legitimitetens ökande, från cirka 10 % till 13 %, för att sedan ha ett successivt avtagande 

förhållande till underprissättningen, så att hög högsta ledningens legitimitet till och med 
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leder till överprissättning på cirka 13 %. Enligt modellen kommer man allra närmaste en 

korrekt prissättning med en högsta ledning med medelhög legitimitet.  

 

Interaktionen mellan styrelsens prestige och börs 

Figuren 5 visar på vilket sätt styrelsens prestige interagerar med typen av 

introduktionsplats, en mer etablerad börs eller en multilateral handelsplattform. Från 

sambandsfiguren kan man se att interaktionen ur regressionen befinner sig på vänstra 

sidan, då styrelsen prestige är en aning låg, och då upplever företaget än 

underprissättning på ungefär 14 %. Grafen antyder att en prestigefylld styrelse har större 

betydelse för ett företag som introducerar sig på en mindre etablerad handelsplattform. 

Det här är en kraftig signal, vilket stöder hypotesen att en hög styrelses prestige har en 

större betydelse för mer osäkra lägen.  

Figur 5 Interaktionseffekten mellan styrelsens prestige och börs 

 

Figuren är härledd ur regressionsmodell 7. Lodräta axeln underprissättning är räknat med %*100. 

Figur 5 visar att på en börs upplever företag med hög styrelses prestige en ökad 

underprissättning, från cirka 11 % till 20 %. Däremot på en MTF minskar 

underprissättningen markant med en styrelse av hög prestige, från cirka 21 % till 1 %, 

alltså sånär korrekt prissättning, vilket stöder hypotes 2b.  
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En kombination av hög styrelses prestige på en etablerad börs i den här modellen ger 

större underprissättning känns kontraintuitivt, då styrelsens prestige lineärt korrelerar 

med mindre underprissättning, men här kan man göra tolkningen att det är främst 

styrelsens prestige hos de mindre etablerade företagen som styr den relationen. Den här 

modellen måste ändå ses som ett särfall som inte direkt mäter samma förhållande som 

hypotes 2. Effekten diskuteras närmare i diskussionskapitlet.  

 

Interaktionen mellan grundar-verkställande direktör och högteknologi 

Figuren 6 visar interaktionen mellan grundar-verkställande direktören och 

högteknologi. Figuren visar, att en interaktion mellan en grundar-verkställande direktör 

högteknologi markant höjer på underprissättningen. Orsaker som kan förklara detta 

förhållande, är till exempel att en kombination av dessa bidrar till stor osäkerhet, och ses 

bland många investerare som en klassisk hög risk – hög avkastning kombination.  

Figur 6 Interaktionseffekten mellan grundar-verkställande direktör och högteknologi  

 

Figuren är härled ur regressionsmodell 9. Lodräta axeln underprissättning är räknat med %*100. 

Det är ytterst intressant att en kombination av en grundarledd verkställande direktör i 

kombination med ett företag i högteknologibranschen, enligt modellens prediktivitet, 

har en så kraftig verkan på underprissättningen.  
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Figur 6 visar resultatet grafiskt. För företag i en icke-högteknologisk bransch sänker 

grundar-verkställande direktörens närvaro underprissättningen från cirka 13 % till 3 %. 

För företag med en grundar-verkställande direktör förvärrar emellertid 

högteknologibranschen underprissättningen från cirka 17 % till närmare 35 %, en häftig 

ökning. Därmed stöds hypotes 4a.  

4.6 Modelldiagnostik 

 

För att kunna tolka och lita på resultaten är det skäl att studera diagnostiken i 

modellerna. I en multipel regression antas det att det inte råder multikollinearitet och 

att datan är homoskedastisk. Därmed diskuteras regressionsmodellernas 

heteroskadasticitet och multikollinearitet samt därefter förs en kort diskussion om 

robustheten med interaktionsvariablerna.  

4.6.1 Heteroskedasticitet 

 

I OLS, det vill säga minstakvadratsmetoden, ställs en del antaganden, som bör uppfyllas. 

Ett antagande att det inte existerar heteroskedasticitet (Wooldridge, 2009). 

Heteroskedasticitet, också kallad ojämn spridning, är ett fall då föränderligheten av 

variabeln är ojämnt fördelad via värden i andra variabeln som förklarar den (Djurfeldt et 

al., 2003). Heteroskedasticitet är ett relativt vanligt förekommande problem i 

tvärsnittliga studier. Ett sätt att ögonmässigt bedöma heteroskedasticitet är att se på ett 

spridningsdiagram av dessa variabler. De kommer ofta att bilda en strutliknande form, 

då spridningen av den beroende variabeln vidgar eller smalnar då oberoende variabelns 

värde stiger. Heteroskedastiskt sampel kan leda till att man drar felaktiga slutsatser. 

Motsatsen till heteroskedasticitet är homoskedasticitet, vilket innebär att beroende 

variabelns föränderlighet är likadan över oberoende variabelns värden. För att minska 

risken att dra felaktiga slutsatser har jag också utfört ett test, som mäter 

heteroskedasticiteten. Bakgrunden till detta är att det i spridningsdiagrammen inte 

fullständigt säkert går att avgöra om heteroskedasticitet råder. Modellerna har 

kontrollerats för heteroskedacititet genom att utföra ett Koenker-Basett test som lämpar 



 

 

98 

sig väl för att testa heteroskedasticitet i fall med relativt få sampelstorlekar (Koenker och 

Bassett, 1982). Det hittades ingen heteroskedasticitet i regressionsmodellerna.  

I Koenker-Bassett testet är nollhypotesen att det inte råder heteroskedasticitet (datan 

homoskedastisk). Ifall signifikansvärdet är lägre än 0,05 bör nollhypotesen förkastas. I 

och med att ingen av modellerna understiger signifikansvärdet 0,05 kan det konstateras 

att datan är homoskedastisk. Resultat ur Koenker-Bassett heteroskedasticitetstestet 

visar att ingen av regressionsmodellerna är heteroskedastiska. Resultaten finns i 

fotnoten2. 

4.6.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet, också kallad flerfaldig samlinjäritet, råder då två eller flera av 

oberoende variabler i regressionen korrelerar i hög grad med varandra. (Djurfeldt et 

al., 2003)  

Dessvärre kan den orsaka stora problem i analyser och därmed begränsa konklusionerna 

man kan dra från datan. Då multikollinearitet uppstår, kan följande fallgropar förvärra 

situationen ytterligare. För det första, den estimerade regressionskoefficienten i vilken 

som helst variabel är beroende av andra oberoende variabler i regressionsmodellen. För 

det andra, noggrannheten i de beräknade regressionskoefficienterna minskar när fler 

oberoende variabler läggs till i modellen. Multikollinearitet skapar delad varians 

variabler emellan, vilket minskar förmågan att förklara den beroende variabeln och 

förvissa sig om vilken roll varje enskild påverkan en oberoende variabel har. (Hair, Black, 

Babin och Anderson, 2010)  

VIF, från engelskans variance inlation factor, är en indikator för multikollinearitet, där 

höga tal kan innebära att det råder multikollinearitet. Man brukar tolka VIF-talen så, att 

talet 5 är det lägsta talet man behöver oroa sig för, men också tal under 10 kan ofta 

godkännas (O’Brien, 2007). I modell 4 visar styrelsens prestige en något hög VIF 

på 3,036. Talet är något högt, men inte i sig ett tal som stjälper fallet. I modell 6 visar 

även samma styrelsens prestige ett värde på 3,044. I andra modeller är de inga som helst 

andra fall som skulle ha riskfyllda VIF-tal. Då inget VIF-tal överstiger 5 kan man anta att 

                                                        
2 Modell 1 sig. 0,144, modell 2 sig. 0,287, modell 3 sig. 0,294, modell 4 sig. 0,371, modell 5 sig. 0,17, modell 

6 sig. 0,166, modell 7 sig. 0,318, modell 8 sig. 0,269, modell 9 sig. 0,417, modell 10 sig. 0,403 
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det inte råder multikollinearitet i samplet. Dessutom när det endast är fråga om 

tvärsnittliga regressioner, torde autokorrelation inte spela någon roll för den här studien.  

4.6.3 Robustheten i kvadrattermerna 

Då jag testat sambandet mellan underprissättning och interaktionerna högsta 

ledningens legitimitet med dummy-variabeln Sverige och styrelsens prestige med 

börsen, gav det upphov att kontrollera relationen mellan Sverige och börs med dessa 

hypotesvariablers kvadrattermer. Utmaningen med dessa interaktioner, som egentligen 

blir tredje graders polynomer, är att det blir komplicerat att argumentera den 

underliggande teorin som skulle stöda dem. Om man skulle ha dylika interaktioner med 

kvadrerade termer skulle grafen kräva tredimensionell visualisering för att kunna tolkas 

trovärdigt. Där oaktat har jag kört regressioner med interaktioner mellan dessa 

kvadrattermer, Sverige och börs, för att kunna konstatera att inga signifikant påverkande 

resultat erhölls. 

 

4.6.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kunde jag hitta samband mellan de tre av de fyra grundvariablernas 

hypoteser, antingen i dess grundhypoteser, linjära samband, kurvlinjära samband eller i 

interaktion med en annan förklarande variabel. Hypotesen verkställande direktörens 

erfarenhet i år var den enda hypotesen som inte hade någon förutspående effekt på 

underprissättning. 
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5 DISKUSSION OCH ANALYS  

Den här delen kommer att innehålla en kritisk diskussion om resultaten, speciellt 

hypoteserna och andra intressanta fynd från korrelationsanalysen, samt diskutera 

eventuella begränsningar. 

Nedan följer en genomgång av alla hypoteser och deras resultat. För att göra det enklare 

att följa med diskussionen finns hypoteserna reciterade. 

5.1 Diskussion om hypoteserna 1 och 1a 

 

Hypotes 1: 

Ju längre verkställande direktören har innehaft sin position desto högre 

underprissättning vid en börsintroduktion. 

Hypotes 1a: 

Verkställande direktörens tid vid ämbetet har ett kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) 

till underprissättningen vid en börsintroduktion, så att underprissättningen först 

sjunker och sen stiger med ju längre erfarenhet. 

 

I motsats till hur hypoteserna definierats på basen av litteraturdelen (Miller och 

Shamsie, 2001; Miller och Hambrick, 2006) hittades inga tecken på att verkställande 

direktörens tid vid ämbetet skulle ha haft en märkbar betydelse i börsintroduktionens 

underprissättning. Ingen studie har kunnat spåras, som direkt ger svar på hur 

verkställande direktörens tid vid ämbetet påverkar underprissättningen. 

Verkställande direktören som den mest centrala figuren i företaget torde spela en stor 

roll i börsintroduktionen. Ingen direkt korrelation mellan hur länge en verkställande 

direktör innehaft sin nuvarande position och börsintroduktionens underprissättning har 

hittats. Likaså är att intressant resultat att inget kurvlinjärt förhållande kunde attesteras 

mellan dessa. 
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Det är än engång skäl att understryka att studien inte mäter verkställande direktörens 

erfarenhet i sig, utan i brist på bättre begrepp på engelska tenure talar om verkställande 

direktörens erfarenhet mätt i år. Erfarenhet är ett mer komplicerat begrepp, som borde 

innefatta direktörens bransch- och tidigare ledarskapserfarenhet kombinerat med 

utbildning och personliga ledaregenskaper. Hur länge verkställande direktören haft sin 

post är en av dessa faktorer.  

Varken hypotes 1 eller 1a finner stöd i empiriska undersökningen.  

5.2 Diskussion om hypoteserna 2, 2a och 2b 

 

Hypotes 2:  

Företag som har prestigefyllda styrelser underprissätts mindre än andra företag vid 

en börsintroduktion. 

Hypotes 2a: 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) mellan styrelsens prestige och 

underprissättningen vid en börsintroduktion, så att underprissättningen först sjunker 

och sedan stiger ju högre styrelsens prestige.  

Hypotes 2b: 

Vid en börsintroduktion på en MTF, förstärks det negativa förhållandet mellan hög 

styrelseprestige och underprissättning, så att underprissättningen ytterligare sänks. 

 

I enlighet med tidigare forskning (Certo et al., 2001b; Filatotchev och Bishop, 2002) fann 

även denna studie stöd för hypotesen om att styrelsens sammansättning kan förutspå 

underprissättning. Studien finner stöd för den proposition som Certo (2003) framfört, 

att specifikt styrelses prestige kan dämpa på underprissättningen. 

Beträffande förhållandet mellan underprissättning och interaktionen av styrelses 

prestige och börsen visar studien ett intressant resultat, som åskådliggörs i figur 5.  

Grundantagandet föreslog att styrelsens prestige spelade större roll i mer osäkra 

förhållanden. Resultatet kan tolkas så att prestigefyllda styrelser har en dämpande 
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inverkan på underprissättning, speciellt för företag introducerade på de multilaterala 

plattformarna. På de etablerade börserna är situationen annorlunda enligt den modellen. 

Vid introduktioner på dessa, höjer snarare styrelsens prestige underprissättning än 

dämpar den. Marknaden kan då därmed antas straffa börsintroducenterna, om det finns 

för många prestigefyllda direktörer som beslutsfattare i dessa bolag, men det kunde det 

kurvlinjära förhållandet inte attestera. Dessutom visar styrelsens prestige i modell 7 en 

statistiskt signifikant negativ linjär relation till underprissättning. De ostandardiserade 

beta-koefficienterna antar negativa förtecken överlag i de linjära testen, men i 

kombination av den dikotoma börsvariabeln stiger beta-koefficienten för den linjära 

hypotesvariabeln, vilket alltså betyder att den sänkande kraften stärks.  

Modellerna antyder att styrelses prestige överlag sänker på underprissättningen. Det 

förhållandet modereras dock av börsen, vilket kan betyda att den dämpande kraften är 

mycket starkare i de bolag som ska introduceras på MTF:n. En viss försiktighet är på sin 

plats beträffande resultaten och tolkningen av styrelsen prestige som faktor som ökar 

underprissättningen, eftersom korrelation är statistiskt sett ganska låg.  

Överraskande nog finner regressionerna inget kurvlinjärt samband mellan samplets 

företag och underprissättning, inte ens ett svagt sådant. Orsaken kan vara att styrelsens 

prestige, speciellt i mindre etablerade företag i praktiken inte har ett tak, utan ju mer 

prestigefyllda direktörer är involverade desto bättre. Detta strider delvis emot Moore et 

al.:s (2010) fynd om att styrelsens storlek kan bli för stort.  

Hypoteserna 2 och 2b finner stöd, medan 2a kan inte visas ha signifikanta resultat som 

skulle stöda hypotesen.  
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5.3 Diskussion om hypoteserna 3, 3a och 3b 

 

Hypotes 3: 

Företag som leds av högsta ledningar med hög legitimitet är mindre underprissatta än 

andra företag vid börsintroduktioner. 

Hypotes 3a: 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en inverterad u-kurva) mellan högsta ledningens 

legitimitet och underprissättningen vid en börsintroduktion, där högre legitimitet först 

höjer underprissättningen men sedan sänker underprissättningen. 

Hypotes 3b: 

Hög legitimitet hos de högsta ledningarna i svenska företagen minskar mer på 

underprissättningen vid en börsintroduktion, jämfört med andra länder. 

 

I linje med hypotes 3 finner studien resultat som stöder Cohen och Deans (2005) fynd 

att högsta ledningens legitimitet har en sänkande inverkan på underprissättning. 

Därmed kan det konstateras att i resultaten finns stöd för hypotes 3. Det kurvlinjära 

förhållandet, som Cohen och Dean (2005) inte testat, visar den också statistiskt 

signifikanta fynd, då en inverterad u-kurva finnes i regressionen. Högsta ledningens 

legitimitet och dess kurvlinjära kvadratterm är var för sig negativt korrelerade med 

underprissättningen. I figuren 4 visas det kurvlinjära förhållandet mellan högsta 

ledningens legitimitet och underprissättning, och den stöder hypotes 3a.  

Det finns institutionella mekanismer som kan tolkas på så sätt, att högre legitimitet hos 

högsta ledningen i genomsnitt bidrar till en lägre underprissättning. Noterbart är dock 

att vid analys av kurvlinjära sambandet börjar relationen mellan högre legitimitet och 

underprissättning att avta vid ett skede.  

Den hypotiserade interaktionen mellan Sverige och högsta ledningens legitimitet, som 

föreslogs förutspå underprissättning, är inte statistiskt signifikant. 

Hypoteserna 3 och 3a finner stöd i studien, medan för hypotes 3b hittas inget stöd. 
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5.4 Diskussion om hypoteserna 4 och 4a 

 

Hypotes 4:  

Företag vars verkställande direktörer också är företagets grundare underprissätts 

mer än andra företag vid en börsintroduktion. 

Hypotes 4a:  

Underprissättningen vid en börsintroduktion ökar ytterligare för företag som har sin 

grundare som verkställande direktör om de bedriver verksamhet inom 

högteknologiska branscher. 

 

Analysen av grundar-verkställande direktören visar ett intressant nollresultat (eng. null 

result). I studien kan man inte finna signifikanta resultat att en grundar-verkställande 

direktör som leder företagets börsintroduktion skull föranleda underprissättning. Certo 

et al. (2001a) fann en sådan relation mellan grundar-verkställande direktörer och 

underprissättning, med det resultatet stöds inte i den här studien. 

Däremot i kombination med högteknologi uppvisar grundar-verkställande direktören en 

statistiskt signifikant relation till underprissättningen. Resultaten i studien bekräftar 

därmed till en viss grad den hypotes, att entreprenörer i högteknologi förknippas med 

större osäkerhet i jämförelse med externa verkställande direktörer.   

Hypotesen 4 finner inget stöd i empirin, medan hypotesen 4a finner svagt stöd.  
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Begränsningar: 

Denna studie mäter marknadens reaktion enbart med underprissättning. Det finns 

andra sätt att mäta marknadsreaktionen på en börsintroduktion eller en annan finansiell 

händelse. Studiens rön härrör sig specifikt till underprissättning, så man ska vara 

försiktig att direkt antyda att dessa rön är hela sanningen. Andra mätare som också 

mäter finansiell prestanda på ett sätt eller annat kan ge upphov till andra tolkningar.  

Det är kutym att tala om statistiskt signifikanta korrelationer på 5 % nivån. I denna studie 

använder jag också av uttrycket ”svag korrelation eller relation”, vilket innebär en 

statistiskt signifikant korrelation på 10 % nivå. Det finns klara motiv att använda sig av 

10 % nivån i denna studie. Enligt Djurfeldt et al. (2003) är det godtagbart att tala om 

statistiskt signifikanta fynd på 10 % nivån, om man opererar med ett lågt antal fall, än 

mer godtagbart om det är fråga om totalstudie istället för ett stickprov.  

I mitt fall har jag valt att inkludera alla de börsintroduktioner mellan åren 2009 och 

2015, till vilka relevant bakgrundsdata finns tillgänglig. Avhandlingen fyller alltså kravet 

att vara en totalstudie, fast den dock samtidigt utgör ett stickprov av dessa år. En total 

totalstudie skulle inkludera alla börsintroduktioner som någonsin utförts i Norden, men 

till en sådan studie skulle ingen fullständig datauppsättning kunna ackumuleras. 

Dessutom består mitt datasampel av 101 företag, vilket om än representativt, inte är ett 

särskilt stort antal för en dylik regressionsstudie. 

Trots att det har funnits intressanta såväl positiva som negativa korrelationer ska man 

vara försiktig att dra allt för långt gående slutsatser. Att påvisa direkt orsakssamband, 

kausalitet, kräver djupare undersökningar, fler studier, större sampel och en diskurs 

som verifierar de fynd som de tidigare forskarna gjort.  

En realitet beträffande studien är dock att den ger tankeväckande resultat. Att 

verkställande direktörens tid vid rodret inte verkar ha någon roll i börsintroduktionen 

är, i förhållande till teorin, intressant.  Lika intressant är att en grundar-verkställande 

direktör i sig inte korrelerar med underprissättningen, men dock, om än statistiskt 

svagt, korrelerar positivt med underprissättning, då denna grundar-verkställande 

direktör samtidigt ansvarar för ett högteknologiskt företag. 
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Tabell 5 Sammandrag av hypoteserna  

Hypotesbeskrivning Stöds / stöds ej 

H1 
Ju längre verkställande direktören har innehaft sin 
position desto högre underprissättning vid en 
börsintroduktion. 

Stöds ej 

H1a 

Verkställande direktörens tid vid ämbetet har ett 
kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) till 
underprissättningen vid en börsintroduktion, så att 
underprissättningen först sjunker och sen stiger med ju 
längre erfarenhet. 

Stöds ej 

H2 
Företag som har prestigefyllda styrelser underprissätts 
mindre än andra företag vid en börsintroduktion. 

Stöds 

H2a 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en u-kurva) 
mellan styrelsens prestige och underprissättningen vid 
en börsintroduktion, så att underprissättningen först 
sjunker och sedan stiger ju högre styrelsens prestige.  

Stöds ej 

H2b 

Vid en börsintroduktion på en MTF, förstärks det 
negativa förhållandet mellan hög styrelseprestige och 
underprissättning, så att underprissättningen 
ytterligare sänks. 

Stöds 

H3 
Företag som leds av högsta ledningar med hög 
legitimitet är mindre underprissatta än andra företag 
vid börsintroduktioner. 

Stöds 

H3a 

Det råder ett kurvlinjärt förhållande (en inverterad u-
kurva) mellan högsta ledningens legitimitet och 
underprissättningen vid en börsintroduktion, där högre 
legitimitet först höjer underprissättningen men sedan 
sänker underprissättningen. 

Stöds 

H3b 
Hög legitimitet hos de högsta ledningarna i svenska 
företagen minskar mer på underprissättningen vid en 
börsintroduktion, jämfört med andra länder. 

Stöds ej 

H4 
Företag vars verkställande direktörer också är 
företagets grundare underprissätts mer än andra 
företag vid en börsintroduktion. 

Stöds ej 

H4a 

Underprissättningen vid en börsintroduktion ökar 
ytterligare för företag som har sin grundare som 
verkställande direktör om de bedriver verksamhet inom 
högteknologiska branscher. 

Stöds 
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5.5 Diskussion och analys om avhandlingens centrala fynd 

 

Från tabellen på förra sidan, tabell 5, framgår det att fem av studiens tio hypoteser finner 

stöd i de empiriska testerna. Det är intressant att verkställande direktörens erfarenhet 

varken finner linjärt eller kurvlinjärt förhållande till underprissättningen. Man är 

tvungen att konstatera att den signalen inte värderas av investerare. Orsakerna varför 

inget förhållande kunde hittas kan vara många, antingen spelar verkställande direktörs 

karakteristika ingen roll eller att man värderar verkställande direktören enligt fler 

kvalifikationer än bara erfarenhet i år. Av dessa två är den senare mer sannolik och 

eventuellt med en operationalisering av verkställande direktörens kvalitativa erfarenhet 

kunde man tänka att det är en signal som investerare tar i beaktande.  

Om än det mig veterligen inte har testats om det råder ett kurvlinjärt förhållande mellan 

styrelsens prestige och underprissättning, anser jag att det är ett intressant icke-resultat. 

Arthurs et al. (2008) och Wang och Song (2016) för fram belägg av att insiders har också 

av värde i en styrelse och Moore et al. (2010) att större styrelser inte automatiskt är 

bättre. Dessa skulle föreslå ett kurvlinjärt förhållande, men det finner den här studien 

inte. Däremot, i linje med tidigare forskning, befanns ett linjärt negativt förhållande 

mellan styrelsens prestige och underprissättning. På det sättet attesterar studien att 

styrelsens prestige är också ett tecken som investerare i Norden värdesätter. Speciellt 

intressant är dock fyndet att styrelsens prestige så starkt dämpar underprissättningen 

för företag på multilaterala plattformar. Resultatet är ett viktigt fynd för mindre nordiska 

bolag som överväger börsintroduktion. Flera forskare (Higgings och Gulati, 2006; 

Mouri, Sarkar och Fry 2012; Reuer, Tong och Wu, 2012) argumenterar att det är viktigt 

att knyta kontakter och göra strategiska allianser för att klara sig, dessa kontakter 

överförs till prestige som här är signalen som beaktats. Speciellt Mouri et al.:s (2012) 

fynd att det är viktigt för företag med små omsättningar att bygga upp kontaktnätverk 

stämmer överens med den här studiens fynd. 

Som för styrelsens prestiges påverkan, fann denna studie ett negativt förhållande mellan 

underprissättning och högsta legitimitet, vilket ytterligare styrker antagandet att 

amerikanska förhållandens fynd delvis kan överföras på nordiska marknader. Det unika 

med den här studien är att det dessutom befanns ett kurvlinjärt förhållande, som finns 

illustrerat i figur 4, som inte tidigare beskådats. Orsaken varför hög legitimitet inte 

automatiskt överförs till bättre resultat kan eventuellt bero på att investerarna förväntar 
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sig en sammansättning av olika kvalifikationer som stöder varandra. Som Zimmerman 

föreslår (2008) med sin studie om heterogenitet inom högsta ledningen är det inte 

nödvändigtvis så att alla legitimitetshöjande egenskaperna passar ihop med varandra. 

Att det inte beskådades effekter av att svenska ledningar skulle ytterligare dämpa 

underprissättningen kan bero på att, det återigen är en signal som investerare inte 

värdesätter eller att landet i samband med något annat ter sig som en signal som 

investerare värdesätter. Att börsintroduktionslandet inte skulle spela någon roll anser 

jag osannolikt. Det är möjligt att landet tillsammans med något annat fungerar som en 

signal, till exempel investerarskydd, som varierar från land till land, är något i varje fall 

utländska investerare säkert beaktar.  

Som redan i förra kapitlet nämndes är det ett överraskande icke-resultat att grundar-

verkställande direktören inte spelar en roll i hur företag underprissätts. Det kan bero på 

att man i Norden inte har en likadan syn på en grundare som i USA. I USA figurerar 

framgångsrika företagare i tidningar mer frekvent än i Norden och de har till och med en 

superstjärnestatus, som känns främmande i den mer egalitära Norden. Samtidigt kan 

det vara att denna strävan efter superstjärnestatus i USA bidrar till ett mer riskfyllt 

beteende, som reflekteras i att investerare anser grundare som ett osäkerhetsmoment. 

I Norden verkar detta inte stämma, med undantag för högteknologibranschen. 

Högteknologiska företag förmår växa snabbt och därmed skapa otroliga omsättningar 

inom ett väldigt kort tidsperspektiv. Så även i Norden har en del högteknologiföretagare 

numera superstjärnestatus, till exempel Daniel Ek, musikströmningstjänsten Spotifys 

grundare och verkställande direktör samt Ilkka Paananen, mobilspelbolag Supercells 

grundare och verkställande direktör. Eventuellt bidrar detta till opportunism som skapar 

osäkerhet hos investerarna inför en börsintroduktion.    
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6 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Tillsvidare är forskningsströmmen på företagsledningens påverkan på olika viktiga 

investeringsbeslut relativt outforskad, speciellt i regioner utanför den engelsktalande 

världen. Ur ett entreprenöriellt och/eller företagsledningsperspektiv görs för litet studier 

rörande börsintroduktioner. Allt för litet har studerats rörande den roll som grundare 

och andra företagsledare spelar för företaget i samband börsintroduktioner. Att trygga 

finansieringen för företag är trots allt en av de mest centrala uppgifterna ett företag, och 

därmed företagsledningen har. 

Antalet finansieringsmöjligheter och -metoder har ökat för företag. Allt fler företag 

använder härvid dessa metoder, möjligheter och olika finansiärer (till exempel 

crowdfunding, affärsänglar och/eller riskkapitalister) för att trygga behovet av kapital. 

Därför vore det intressant att studera hur dessa aktörers samspel med högsta ledningen 

påverkar börsintroduktionen, speciellt om affärsänglarna eller mer sannolikt 

riskkapitalisterna har en stark maktposition i företaget redan innan börsintroduktionen. 

Man har i och för sig studerat hur riskkapitalister påverkar företagen, men att studera 

hur den stora allmänheten, investerarna i crowdfunding, tolkar högsta ledningens 

signaler i finansieringsprojekt vore värdefullt. Speciellt beaktande det faktum, att de 

antagligen inte lägger ner lika mycket resurser, kompetens och energi på att utvärdera 

företagen och företagsledningen som mer professionella investerare gör.   

Underprissättning är ingalunda det enda sättet att mäta börsintroduktionens framgång. 

Det finns även andra metoder som börsintroduktionens prispremium, marknadsvärde, 

bokförings- eller finansmarknadsbaserade tal samt överlevnad (Certo et al., 2009). 

Studier som använder dessa andra metoder för att testa marknadsreaktion krävs, för att 

verifiera fynd från underprissättningen och bredda förståelsen rörande företagens 

börsintroduktioner. 

Även den i den här avhandlingen presenterade metodiken bör fördjupas. Jag 

rekommenderar därför också att alla hypoteser, var för sig, studeras ännu närmare i 

framtiden. Till exempel, hur samspelet mellan styrelsen, högsta ledningen och 

verkställande direktören påverkar underprissättningen bör analyseras noggrannare i nya 

studier. 

Eftersom den stora merparten av nuvarande studier är starkt USA influerade borde även 

det geografiska omfånget av studier breddas. Tyskland, Japan och Kina är stora 
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ekonomier, men i och med att de politiska och ekonomiska realiteterna är så olika, kan 

studier i dessa länder bredda förståelsen om vilka framgångsfaktorer är signifikanta vid 

en börsintroduktion.   

Vidare behövs meta-analyser och repetitiva studier för att bygga vidare på denna 

kunskapsbas. Det är dock delvis osannolikt, då nuvarande forskningsdiskursen varken 

belönar studier som upprepar tidigare studier eller rapporterar icke-signifikanta fynd.  

Jag hoppas att min studie inspirerar till ytterligare forskning, såväl kvantitativ som 

kvalitativ. Speciellt inom kvalitativ forskning finns det utrymme för studier, vars uppgift 

är att klargöra och försöka förstå företagsledningens samspel med investeringsbanken 

och de institutionella investerarna. Nya kvalitativa studier krävs för att fördjupa 

förståelsen om själva börsintroduktionsprocessen, härvid till exempel samverkan mellan 

verkställande direktören och investeringsbanken. Som tidigare diskuterats, kräver 

verkställande direktörens funktion och karakteristika nya perspektiv. Att bedöma 

verkställande direktören enbart utifrån hans mandattid eller utbildning är otillräckligt. 

Ju längre mandattid, desto mer kvalitativa, till verkställande direktörens personlighet 

och erfarenhet knutna egenskaper och styrkor ligger som grund för att han kan hålla sin 

position. Därmed krävs fortsatta studier som fördjupar förståelsen kring karakteristikan 

och ger ett bredare fokus på verkställande direktören.  

Till sist att skulle jag rekommendera att undersöka hur sådana företag som överprissatts, 

korrektprissatts och underprissatts, var grupp för sig, klarar sig i framtiden. Att följa upp 

företagen, till exempel 5–10 år framåt från börsintroduktionen, kan skapa kopplingar till 

information signalerad i samband med börsintroduktionen.  Till exempel det strategiska 

upplägg som företagen presenterar i prospekten vid börsintroduktionen, borde ju 

rimligtvis utgöra grunden för företagets framgång, mätt 5 år senare.  
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7 SAMMANFATTNING 

Företagsledningens organisationsform är en komplicerad fråga, eftersom det spelar en 

stor roll om man är ett privat eller publikt företag. I den här avhandlingen har det 

diskuterats om signaler som företag och dess ledare signalerar om företaget och sig själva 

inför en av de största enskilda händelserna i ett företags livscykel, nämligen 

börsintroduktionen.  

Syftet med denna avhandling är att undersöka vad underprissättningen beror på och 

vilka företagsledningskarakteristika kan förklara den. Den empiriska delen, bestående 

av korrelationsmatris och tio regressionsmodeller, testar olika relationer mellan 

oberoende variablerna och beroende variabeln. Samplet som testats består av 101 

börsintroduktioner i Norden under en period från 2009 till 2015.  

Det är skäl att minnas att datan i denna studie är från en annan region än de tidigare 

studierna. Utan djupdykningar i samhälleliga och företagskulturella skillnader mellan 

Anglosfären och Norden är det inte enkelt att exakt utkristallisera vad skillnaderna beror 

på.  

Studiens hypoteser grundar sig i huvudsak på studier gjorda i USA. Det är intressant, 

men dock inte helt förvånande, att de rön man upptäcker på en marknad, är inte direkt 

applicerbara på andra marknader. De i nordiska förhållanden erhållna resultaten ger en 

något annorlunda bild av hur karakteristika påverkar underprissättningen. Det kan bero 

på att marknaden är mindre i Norden och det därmed finns färre människor som 

analyserar de företag som ska introduceras, vilket i sin tur leder till att signalerna som 

företagen (medvetet eller omedvetet) sänder, inte når fram till investerarna i samma grad 

som i USA. Ritter (2003) diskuterar kort analytikernas roll i börsintroduktionsprocessen 

och konstaterar att det inte till hans kännedom undersökts i Europa. Också kan det vara 

att de nordiska företagsledarnas karakteristika inte samstämmer med de motsvarande 

amerikanska personernas.  

Trots detta uppvisar studiens hypoteser statistiskt signifikanta resultat på vilka faktorer 

påverkar underprissättningen. Resultaten ger belägg för att styrelses prestige och högsta 

ledningens legitimitet fungerar som signaler från företagen till investerarna. Dessa 

signaler minskar på företagets underprissättning, alltså lever företaget bättre upp till sitt 

egentliga implicita värde, utan att gå miste om kapital vid börsintroduktionen. Styrelsens 

prestige som signal höjer förtroendet för företaget. Närvaron av en prestigefull styrelse 
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inverkar värdehöjande på aktiekursen speciellt när introduktionen sker på de 

multilaterala handlingsplattformerna. Speciellt intressant för framtida forskning är även 

det nya fyndet om att det råder ett kurvlinjärt förhållande mellan högsta ledningens 

legitimitet och underprissättning. 

Studiens hypoteser föreslog att verkställande direktörens erfarenhet i år skulle ha 

samband med underprissättningen. Regressionerna visade dock inga samband med 

underprissättningen. Inte heller grundar-verkställande direktören i sig kunde påvisas ha 

någon effekt på underprissättningen. Däremot särfallet att ett företag i högteknologi leds 

av sin grundare, upplevs av de initiala investerarna vid börsintroduktionen mer riskfyllt, 

som tar uttryck i en kraftig underprissättning.  

Förutom de företagsledningsspecifika frågeställningarna är det intressant, men inte 

speciellt förvånande, att börsintroduktionsåret spelar en roll i underprissättningen. Det 

kan antas bero på ekonomins cykliskhet. Det faktum att både år 2009 och år 2015 ter sig 

positiva i förhållande till underprissättningen är intressant. Båda åren har en höjande 

förmåga på underprissättningen, fast de två åren representerar olika konjunkturlägen. 

År 2009 rådde lågkonjunktur, och 2015 mer högkonjunktur, med undantag av Finland. 

Av andra kontrollvariabler hade omsättningen i varje modell en statistiskt signifikant 

negativ relation till underprissättningen. Det innebär att rätt starka belägg kan 

framläggas att omsättningen är en stark bedömningssignal för investerarna i deras 

estimeringsprocess av börsintroduktionsföretagen.  

Min avhandling har implikationer för både strategiforskning och övre beslutfattar- 

forskning (upper echelons research). Speciellt organisationell legitimitet och prestige 

visar tecken på att styra investerarnas åsikter. Genom att beakta dessa implikationer, kan 

en företagsledning som överväger börsintroduktion utarbeta en mer hållbar 

börsintroduktionsstrategi, som bättre säkerställer företagets riktiga värde. Om man inte 

beaktar de faktorer som investerare värdesätter, kan det skada företaget och man går 

miste om kapital vid börsintroduktionen.   

Avslutningsvis ger denna studie flera implikationer för framtida forskning och praktisk 

tillämpning av resultaten. Företagsledarnas karakteristika har en signifikant betydelse i 

att minska på marknadens inkorrekta prissättningar och ger verktyg till företagsledare 

att hantera företagets finanser på ett effektivt sätt.   
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