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Sammanfattning 
I denna uppsats är syftet att undersöka om högteknologiska- underprissätts mer jämfört med 

icke-högteknologiska företag. Detta gäller genomförandet av IPOs första januari mellan åren 

2000 till 2017. Studien analyserar data från 2537 företag som genomförde IPOs på de 

amerikanska marknaderna, NYSE och NASDAQ. Högteknologiska företag visar sig präglas 

av större underprissättning jämfört med icke-högteknologiska företag. Ålder på det 

utfärdande företaget samt antal garanter i IPO-syndikatet är två variabler som denna studie 

finner har en negativ signifikant korrelation på underprissättningen. Slutligen visar studien att 

företag som stöttas av venture capital- eller private equity-företag och årtalet då IPOn 

genomfördes har en positiv korrelation till underprissättning. 
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1.0 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
En IPO innebär att ett företag väljer att gå från privat till publikt, vilket på svenska kallas 

börsintroduktion. En av de främsta anledningarna till att genomföra en IPO är att samla 

kapital från olika investerare genom att sälja aktier. (Ritter, 2016). 

Det är dyrare för företag att låna externt kapital än att få in kapital genom att emittera 

aktier, vilket är en av orsakerna till varför 8249 stycken företag valde att börsnoteras på New 

York Stock Exchange (NYSE) och National Assosiation of Securities Dealers Automated 

Quotation (Nasdaq) mellan åren 1980 till 2016. Genom att samla kapital skapas möjligheter 

för företaget att göra nya investeringar samtidigt som bolaget kan finansiera de rörliga 

kostnaderna som uppstår i den dagliga verksamheten. (Brau & Fawcett, 2006) 

Antalet IPOs av högteknologiska företag har ökat i en allt större grad. Ungefär 35 

procent av IPOs gjorda år 1980 var definierade som högteknologiska, medan det år 2015 var 

ungefär 67 procent. (Ritter, 2015). 
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Figur 1: Högteknologiska IPOs. 
 

Denna graf visar hur många procent av totala IPOs som högteknologiska genomförde mellan åren 1980 till 2016 

på NYSE och NASDAQ (Ritter, 2016). Den svarta linjen representerar de högteknologiska företagen. Mellan 

åren 1999 till 2003 kan vi tyda en kraftig förändring vilket förmodligen berodde på den dåvarande IT-bubblan. 

Y-axeln visar antal procent, medan x-axeln visar årtal. Data som används för att ta fram grafen är hämtad från 

Ritter (2016). 

 
Tidigare studier av IPOs har i huvudsak inriktat sig på tre anomalier: att IPOs underpresterar 

på lång sikt, marknadens cykliska natur samt underprissättning. Studier om underprissättning 

har lett till konsensus inom frågan, att IPOs generellt är underprissatta. Diverse anledningar 

till underprissättning har lagts fram, att man exempelvis, genom olika strategier, skapar 

intresse hos investerare, (Rock, 1986) till förändringen i kapitalkostnad (Guo, 2011).  

Däremot finns inte samma ömsesidighet angående ursprunget av underprissättningen. 

Marknadens cykliska natur, även kallat “the IPO window”, är ett sätt att klassificera 
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marknader och de bedöms på flera olika sätt där de definieras som kalla eller varma. Här 

finns en viss enighet där Ritter (1984) definierar varma marknader som perioder då det 

genomförs mycket IPOs. Att nyemitterade aktier underpresterar på lång sikt är dock en 

avvikelse där forskningen inte har funnit konsensus. Loughran & Ritter (1995) samt 

Aggarwal & Rivoli (1990) konstaterar att, under en tidsperiod på ett till fem år, 

underpresterar nyemitterade aktier på marknaden. Detta på grund av att det antingen inte 

finns tillräckligt med aktier för pessimistiska investerare att inta kort position, att 

institutionella investerare kan ha kontrakt som hindrar dem från att inta en kort position i 

aktien samt att inta en kort position i en aktie innebär en stor risk för individuella investerare. 

I kontrast till detta framför Affleck-Graves, Hegde & Miller (1996) samt Krigman, Shaw & 

Womack. (1999) att nyemitterade aktier överträffar marknaden på grund av att IPOs generellt 

är underprissatta. 

Om aktiepriset ökar kraftigt under introduktionsdagen brukar denna uppgång generera 

mycket bevakning från media och andra intressenter. Detta kan även ses som ett 

misslyckande från många investment-banker då dessa banker agerar som agenter åt det 

emitterande företaget och all ökning av aktiepriset från teckningskursen är uteblivet kapital 

för företaget. Det är alltså pengar som företaget skulle kunna använda för framtida 

investeringar eller förvärv. Då aktiekurser bör baseras på de förväntade framtida 

utbetalningarna från ett företag, spekulerar alltså investerare i hur mycket företaget, och 

industrin i sin helhet, kommer att växa, samt andra makroekonomiska faktorer såsom räntor. 

Dessa faktorer förändras inte drastiskt över en dag, vilket då inte heller aktiepriset bör göra. 

(Karlis, 2000) 

Hu & Ritter (2007) menar att det finns olika analytiker, de med stor kunskap inom 

olika områden och de med mindre kunskap. För garanter innebär det en större kostnad att ta 

hjälp av en analytiker som innehar mer kunskap och dessa garanter är därför endast villiga att 

genomföra en IPO om de får en större del av vinsten. Hu & Ritter (2007) anser att 

användandet av bättre analytiker kommer resultera i en större ökning hos det framtida priset 

för aktien hos det emitterade företaget. Detta gäller således speciellt de högteknologiska 

företagen där risken är större, vilket gör att analytikerna med större kunskap ofta är 

involverade. Risken och val av garanter är därför två viktiga faktorer när man kategoriserar 

olika företag. 
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1.2 Problematisering 
Alla aktier är inte alltid till salu vid genomförandet av en IPO. Oftast innefattar försäljningen 

cirka 20 till 40 procent av det totala aktiekapitalet. Enligt Corwin & Schultz (2005) samt Hu 

& Ritter (2007) leder en ökad mängd garanter till en minskad underprissättning vid en IPO. I 

början av 2000-talet var det ytterst ovanligt att ha mer än en garant per IPO, vilket nu har 

förändrats. Corwin och Schultz (2005) samt Hu & Ritter (2007) ansåg att underprissättningen 

härstammar från hypotesen om informationsproduktion och således kan ett större antal 

garanter öka effektiviteten gällande att ta fram information som gör det möjligt att ge ett mer 

korrekt och rättvist pris. Under senare tid har antalet garanter ökat, från en per IPO år 1980 

till sex stycken år 2015, i genomsnitt. Samtidigt har dock underprissättningen av IPOs inte 

minskat (Ritter, 2015). Detta är något som har skapat en del frågetecken. En garant är 

angelägen om att ett genomförande av IPOn ska gå till på rätt sätt då de vill ha ett mer 

respekterat rykte och skapa trovärdighet som är viktig för framtida affärsmöjligheter 

(Ljungqvist 2005). Enligt författaren Schenones (2004) är aktien bättre prissatt där 

analytikern känner till företaget sedan tidigare. Det handlar om 17 procent i reducerad 

underprissättning jämfört med IPOs där garanten inte har en koppling till företaget. Nedan 

visas en graf som illustrerar den generella ökningen av antal garanter per IPO samt den ökade 

totala underprissättningen. 
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Figur 2: Underprissättning och garanter per IPO 
 

Denna graf illustrerar hur mycket underprissättningen i miljarder United States Dollar (USD) har förändrats 
mellan åren 2001 till 2016. Grafen visar även medelvärdet gällande förändringen av antal garanter (Ritter, 

2016). Den grå linjen visar medelvärdet för antalet garanter, där värdena står på Y-axeln till höger. Den svarta 
linjen visar underprissättning per IPO i miljoner USD, där värdena kan utläsas från den vänstra Y-axeln. Data 

som använts för att ta fram grafen är hämtad från Ritter (2016). 
 

Först menade Corwin och Schultz (2005) samt Hu & Ritter (2007) att fler garanter bör 

minska underprissättningen. Ritter (2015) ansåg dock, åtta år senare, att detta inte stämmer. 

Fler garanter per IPO minskar inte underprissättningen enligt deras studier. I och med detta 

anser vi att det finns brister gällande förklaringen till varför underprissättningen ökar trots att 

antalet garanter per IPO växer. Med anledning av detta ska denna uppsats hjälpa och 

komplettera tidigare forskning med avsikten att ta reda på vad det är för faktorer som gör att 

underprissättningen hos högteknologiska företag växer. Förmodligen finns det inte bara en 

orsak till varför underprissättningen fortsätter att öka trots fler garanter per IPO. Studien 

undersöker därför om ålder och företag stöttade av venture capital- samt private equity-bolag 

påverkar underprissättningen, som kontrollvariabler, och om underprissättningen är större hos 

högteknologiska företag i och med att det är svårt för en garant att analysera tillgänglig 

information när ett företag är komplext, högteknologiskt. 
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När ett pris sätts på en Initial Public Offering (IPO), eller på en vanlig aktie, används 

ofta liknande tillvägagångssätt. Vanligtvis brukar likartade strategier användas vilket innebär 

att man ser till diskonterade kassaflöden och jämför liknande företag. Dessa strategier kan 

dock vara svåra att implementera på nystartade högteknologiska företag, då det blir svårt att 

använda sig av historisk information för att analysera hur det rimligtvis skulle kunna se ut i 

framtiden. Problematiken när det gäller att värdera ett företag kan skilja sig åt beroende på 

vad det är för typ av företag man undersöker. (Ritter, 1998) 

IPOs gällande högteknologiska företag tenderar att skapa en viss osäkerhet och de är 

även mer oförutsägbara. De högteknologiska företagen träder gärna fram på marknaden men 

oförutsägbarheten resulterar i att flertalet av dessa bolag inte överlever. En anledning till detta 

kan vara att tekniken blir ålderdomlig, som exempelvis sökmotorn AltaVista (Theilman, 

2016). Utöver detta är det också svårare för olika investerare att analysera företaget då 

produkterna är mer ovanliga och har knappt hunnit testats, jämfört med företag som 

producerar mer vanligt förekommande materiella produkter. På grund av osäkerheten, som 

uppstår med högteknologiska företag, ökar risken vilket resulterar i att investerare kräver en 

större avkastning jämfört med de icke-teknologiska företagen där risken är lägre. (Loughran 

and Ritter 2004) 

När man ska analysera det emitterade bolaget är risk en av de viktiga faktorerna. Hu 

& Ritter (2007) anser att risken är en stor faktor som påverkar varför en aktie är svår att 

värdera. Dessutom menar Hu & Ritter (2007) att företagen, där risken är större, kommer få en 

större underprissättning. Av anledning till detta väljer därför författarna att undersöka om 

risken är större hos ett högteknologiskt- jämfört med ett icke-teknologiskt företag. Enligt 

deras modell bör högteknologiska företag hamna i en egen kategori där fler analytiker bör 

involveras. I samband med undersökningen gällande risk hos de högteknologiska företagen 

undersöker även Hu & Ritter (2007) hur ålder på företaget vara en faktor som både kan öka 

och reducera risk för investerare och intressenter. Ålder är således också en faktor som kan 

påverka investerarnas beslut då företag som har överlevt under en längre tid har större 

sannolikhet att överleva även i fortsättningen eftersom deras företagsstrategi och idé fungerar. 

Hos äldre företag finns även mer information tillgänglig från media och andra 

informationskällor (Ljungqvist, 2007). I och med att det finns mer tillgänglig information hos 

de äldre företagen blir det möjligt för investerare att göra en bättre bedömning. Hos de yngre 

företagen finns det inte lika mycket historisk information vilket gör det svårare för garanter 

att analysera dessa bolag. Således bör alltså äldre företag innebära lägre risk, och därmed bör 

underprissättningen av äldre företag vara lägre. 
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Fåtalet företag blir väldigt framgångsrika redan innan de börsnoteras, mycket beror på 

att företag har svårt att konkurrera med andra etablerade företag, innan de har den stora 

mängden kapital, som erhålls genom en IPO. På grund av detta genomför många företag sin 

IPO innan det finns tillräckligt med information och det blir då svårt för en investerare att 

göra en god bedömning av företaget. Inom högteknologiska branscher kan investerare och 

intressenter sällan se till hur marknaden tidigare har presterat eller hitta information om 

företagets kvalitet eller riktiga värde, vilket är ett resultat av att företagen och marknaderna 

ofta är nya och/eller outforskade. Det finns därmed stora informationsasymmetrier inom 

dessa marknader och forskning har gjorts angående vem som har den korrekta informationen. 

(Cohen & Lou, 2012; Weiss, 1988) 

När en investerare ska göra en analys av ett företag finns det olika faktorer som är 

relevanta att studera. Företag kan underprissättas i olika hög grad med påverkan av flera 

faktorer. En av dessa faktorer är enligt Megginson och Weiss (1991) i vilken utsträckning 

företag ägs av venture capital- och private equity-bolag. De menar att företag som backas av 

venture capital- och private equity-bolag är lättare att analysera vilket således bör minska 

risken för underprissättning. Det faktum att venture capital- och private equity-bolag stöttar 

en verksamhet kan skapa en viss tilltro till företaget vilket kan påverka analytikerns syn på 

företagets verkliga värde. 

Att IPOs underprissatts med totalt 53 miljarder dollar i USA mellan 2001 till 2015, är 

ett problem för utfärdande företag (Ritter, 2016). Trots en ökad mängd garanter per IPO, har 

underprissättningen inte minskat, vilket delvis kan förklaras av det ökade antalet IPOs av 

högteknologiska företag. Ytterligare en orsak kan vara att garanterna inte alltid kan förlita sig 

på historisk information samtidigt som dessa företag innebär större risk för investerare 

(Loughran & Ritter, 2004). På grund av att garanterna har olika kunskapsnivåer, och därmed 

gör olika bedömningar, kan resultatet vara större underprissättning av högteknologiska 

företag (Lee & Wahal, 2004). 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om högteknologiska företag underprissätts mer 

jämfört med icke-högteknologiska företag. 

 
1.4 Frågeställning 

 
 

Är underprissättningen av IPOs, genomförda på NYSE och Nasdaq den första januari mellan 

2000 till 2017, större hos högteknologiska företag? 
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2.0 Teoretisk referensram och tidigare studier 
I detta avsnitt presenteras de teorier som används i denna uppsats samt de orsaker som ligger bakom 

underprissättningen. Vi beskriver och förklarar information gällande komplexitet och underprissättning samt 

presenterar tidigare forskning genomförd inom relevanta områden för uppsatsen. 

 
2.1 Introduktion av IPOs 

 
Ibbotson var först med att rapportera om fenomenet underprissättning år 1975. En studie 

genomförd av Ritter (1998) visade att mellan år 1990 och 1996 hade IPOs, i genomsnitt, en 

positiv avkastning. En av elva IPOs hade en negativ avkastning och var sjätte IPO hade noll i 

avkastning på introduktionsdagen. Under åren 1999 samt 2003 var underprissättningen av 

IPOs större än normalt. En av anledningarna till detta kan förklaras av den dåvarande IT- 

bubblan, då underprissättningen i övrigt brukar vara på en jämn nivå (Loughran & Ritter, 

2004). Denna stabila nivå är fortfarande ett problem för företag som vill erhålla så mycket 

kapital som möjligt. Mellan åren 2001 samt 2015 förlorade ägare i USA totalt 53 miljarder 

dollar, på grund av underprissättningar av IPOs (Ritter, 2016). 

 
2.2 Orsaker till underprissättning 

 
2.2.1 Företags externa och interna komplexitet 

 
Markarian & Parbonetti (2007) kategoriserar två olika typer av komplexitet: intern  

och extern, som de sedan använder för att förklara hur dessa olika typer påverkar företagen. 

Nedan kommer Extern- och Intern komplexitet att beskrivas då uppsatsen vill 

tydliggöra vad det är för typ av komplexitet som kan kopplas till ett högteknologiskt företag. 

Både den externa och den interna komplexiteten kan drabba högteknologiska- och icke- 

teknologiska företag. 
 

Extern komplexitet 
 

Komplexitet i företagets externa miljö som påverkar företaget på ett sätt som gör att det blir 

svårbegripligt eller svårt att analysera, kallas för extern komplexitet. Det är alltså faktorer 

som påverkar utifrån. Det är svårt att mäta eller eliminera extern komplexitet, då 

konsumenter med snabb förändrad efterfrågan gör det komplicerat att förutspå företagets 

framtid. Diversifierade, operationella och geografiska omfattningar för företag leder ofta till 
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en ökad extern komplexitet. (Yermack, 1996; samt Hermalin & Weisbach 1988) 
 

Intern komplexitet 
 

Att resonera gällande ett visst företag, samt den interna organisationsprocessen, innebär att 

diskutera den interna komplexiteten i ett utfärdande företag. Det kan vara svårt att värdera ett 

företag om den har en komplex företagsstruktur eller process. Komplexiteten i ett företag har 

sin grund i att det är svårt att förutspå ett företags framtid, då utfärdarens produkter och 

tjänster blir mer teknologiskt avancerade jämfört med vanligt förekommande produkter som 

inte anses komplicerade eller nyskapande. Enligt Markarian & Parbonetti (2007) blir det 

svårare att kommunicera ut information till människor utan koppling till företaget ifall 

företaget har en hög intern komplexitet. I linje med detta argument är det svårare för 

utomstående intressenter att göra en god bedömning av företaget i samband med att den 

interna komplexiteten ökar. När Markarian & Parbonetti (2007) undersöker intern 

komplexitet ser de främst till utgifter för forskning och utveckling samt hur mycket kapital 

som är investerat. Kile & Philips (2009) presenterar Standard Industry Classification – koder 

(SIC-koder) vilket denna studie använder för att skilja på högteknologiska och icke- 

teknologiska företag. 

 
2.2.2 Högteknologins komplexitet 
I denna uppsats jämförs högteknologiska företag med icke-teknologiska företag gällande 

underprissättning där högteknologiska företag är att betrakta som komplexa till skillnad från 

icke-teknologiska företag som här inte definieras som komplexa. 

Enligt Cohen & Lou (2012) misslyckas ofta investerare med att analysera den 

tillgängliga informationen när ett företag är komplext. Komplexiteten som finns när ett 

företag är högteknologiskt gör det alltså svårare för investerare och intressenter att begripa 

den tillgängliga informationen vid analysen av företagets värde jämfört med ett icke- 

teknologiskt företag. Studien av Cohen & Lou (2012) handlar om hur aktiepriset av publika 

företag med olika grader av komplexitet förändras genom offentliggörandet av samma 

information. Resultatet får de fram genom att studera hur samma information påverkar priset 

vid en IPO på offentliga företag med olika komplexitet. I och med detta utesluts risken för 

informationsassymmetri vilket resulterar i att Cohen och Lou kan studera hur komplexitet i 

företag påverkar hur investerarna relaterar till den tillgängliga informationen. Detta kan i sin 

tur påverka på vilket sätt investerarna värderar företaget. På grund av detta påverkas ex-ante 
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osäkerheten i företaget, som uppstår av svårigheter att förutspå framtida finansiella 

prestationer, vilket kommer påverka investerares syn på företag som skall genomföra IPOn. 

Som Yermack, 1996; samt Hermalin & Weisbach 1988 beskrev existerar extern 

komplexitet som en konsekvens av marknadskrafter där utfärdaren av IPOs verkar. Det är 

alltså marknadens faktorer hos det utfärdande företaget som skapar den externa 

komplexiteten. Information gällande marknadens egenskaper bör vara lättillgängligt för 

utomstående, det vill säga för investerare och garanter såväl som för de interna. Möjligheten 

att bilda en åsikt och analysera potentialen till framgång med hjälp av marknadskrafterna bör 

då inte skilja sig speciellt mycket mellan interna- samt utomstående människor. Den interna 

komplexiteten gällande exempelvis organisationsprocessen är dock, enligt, Markarian & 

Parbonetti (2007), svårare att kommunicera ut till utomstående personer. Den interna 

komplexiteten kan alltså vara svårare för en utomstående att ta del av jämfört med extern 

komplexitet. I studien, genomförd av Markarian & Parbonetti (2007), fokuserar de på ett 

antal industrier som har intern- och/eller extern komplexitet, exempelvis högteknologiska 

företag, verkstadsindustrier och industrier inriktade på finansiell service. Anledningen till att 

de valt dessa företag är på grund av dess skillnader gällande extern och intern komplexitet. 

De högteknologiska företagen kännetecknas av hög intern komplexitet. Detta förklaras av att 

forskning- och utveckling (R&D) är nödvändigt för att lyckas där tekniska färdigheter 

betraktas som den främsta differentierande faktorn (Swaminathan & Moorman 2003). 

 
2.2.3 Informationsassymmetri 

 
Rock (1986) menar att underprissättning är en konsekvens av det problem som 

informationsassymmetri skapar då köpare och säljare har olika nivåer av kunskap och 

kompetens gällande ett företags verkliga värde. Winner´s curse teorin, som ofta används för 

att förklara informationsassymmetri, innebär att dessa parter är olika informerade blir detta 

relevant i samband med genomförande av IPOs där den informerade gruppen har en fördel 

gentemot potentiella intressenter som innehar lägre grad av kunskap. Välinformerade 

gruppen innehar perfekt kunskap om vad det utfärdande företagets aktiepris skall vara, medan 

den gruppen som inte är informerad saknar samma kunskap om det utfärdande företaget. 

Välinformerade investerare kommer endast investera där teckningspriset är under 

marknadsvärdet, på grund av att de har perfekt kunskap om det utfärdande företaget och vill 

skapa vinst. Samtidigt kommer icke-informerade investerare som inte har samma nivå av 

information att investera mer slumpmässigt i olika företag. Detta innebär alltså att de icke- 
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informerade- kommer trängas ut av de välinformerade investerarna vid en emittering då 

teckningskursen är under det sanna marknadsvärdet. Rock (1986) argumenterar för att 

underprissättningen är ett resultat av att garanter vill kompensera icke-informerade 

investerare för problemet med informationsassymmetri genom att sätta ett lägre pris på IPOn. 

Chang & Su (2010) menar att informationsassymmetrin är större hos högteknologiska företag 

och verksamheter som satsar på forskning och utveckling. Att det finns en stor del 

informationsassymmetri hos högteknologiska företag och att det ofta leder till stor 

underprissättning anser även Lowry & Schwert (2002). 

 
 

2.2.4 Ex-ante-osäkerhet 
 

Ex-ante-osäkerhet är något som har ökat vilket i sin tur påverkar värdet hos ett företag. Detta 

begrepp innebär att analytiker har till uppgift att analysera hur prisförändringar kan komma 

att ske i framtiden beroende på regler bestämda i nutid. För att exemplifiera detta kan det 

innebära att ett investment-bolag gör en värdering av en aktie för att sedan jämföra deras 

analys med hur det faktiska värdet blev. Detta ska enligt Rock (1986) vara en utveckling av 

Winner’s curse-teorin och öka underprissättningen av en IPO. På grund av att det råder en 

asymmetrisk fördelning av information vill inte garanterna riskera att aktierna inte blir 

fulltecknade och tenderar därför i vissa fall att sätta ett lågt pris på aktierna för att minska 

risken. En ökning av Ex-ante osäkerhet kommer således leda till en större osäkerhet hos de 

icke-informerade investerarna vilket tvingar garanterna till att sänka priset. Följaktligen ökar 

underprissättningen av IPOn. Det är inte bara icke-informerade investerare som är osäkra 

gällande det verkliga värdet hos ett företag. Garanter och andra intressenter tenderar att 

misslyckas med att värdera och skapa förståelse kring det utfärdande företaget vilket också 

har en påverkan på garanternas val av prissättning vid genomförandet av en IPO. 

Att en ökning av Ex-ante osäkerhet leder till en större osäkerhet hos investerare, som 

således tvingar garanter att sänka priset, kan kopplas ihop med komplexitet då Cohen & Lou 

(2012) menar att investerare kan ha svårt att analysera tillgänglig information när ett företag 

är komplext. Komplexiteten, hos ett högteknologiskt företag, gör att information blir svårare 

för investerare och intressenter att förstå, och således analysera. Osäkerheten som uppstår i 

samband med detta är det som tvingar garanterna att sänka priset för att få aktien fulltecknad. 

Problemet som uppstår vid Ex-ante osäkerhet är ett resultat av att komplexiteten ökar i ett 

företag. (Beatty & Ritter, 1986) 
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2.3 Osäkerhet om företagsvärde 
 

2.3.1. Hypotesen om informationsproduktion 
 

Corwin & Schultz (2005) beskriver hypotesen om informationsproduktion i sin artikel i 

samband med att en IPO ska genomföras. Detta innebär att garanter försöker samla en stor  

del information från marknaden och relatera detta till företaget i fråga. Garanterna samtalar 

med olika kundgrupper för att undersöka hur den eventuella efterfrågan kan komma att se ut 

när IPOn genomförs, vilket är ett viktigt hjälpmedel för att ta fram det slutgiltiga priset. Den 

information som man lyckas ta del av förs sedan fram till cheferna. För att samla så mycket 

relevant information som möjligt är det viktigt att garanterna hittar kunder på olika 

geografiska platser. Desto mer information från olika platser desto större är sannolikheten att 

aktien kan sättas till ett rimligt pris. Den största fördelen med att ha större syndikat är således 

att man samlar fler medlemmar med olika kompetens som kan bidra på sitt sätt. 

Det går även att utläsa denna teori på ett annat sätt, att informationen istället går från 

garanterna och ut till investerarna. Enligt Rock (1986) leder en ökad ex-ante osäkerhet till att 

garanterna tvingas sänka priset för att få en fulltecknad aktie. Detta vill man undvika genom 

att ge ut mer information om företaget där IPOn ska genomföras. Osäkerheten hos 

investerarna ska minska då de får en större förståelse kring vad det är för typ av företag och 

vad dess verkliga värde är. Dessutom blir det lättare att analysera hur det kan komma att se ut 

i framtiden. Författarna anser därför att ett större antal garanter minskar sannolikheten till 

underprissättning då det finns fler som kan analysera samt samla information för att ge ut till 

olika investerare på marknaden. (Corwin och Schultz 2005) 

Det som dock skapar problem i detta avseende är att garanter sinsemellan inte har 

samma kunskap och tillgång till information vilket skapar skillnad i kvalitet beroende på 

vilken garant man använder sig av och vilket företag det handlar om. Förmågan att göra ett 

företag publikt är därför viktigt vilket man kan se hos Venture Capital-företag då de har råd 

att bära större kostnader vid underprissättning. Detta hänger på potentialen att skapa 

avkastning och få de framtida fonderna att öka i värde. (Megginsson & Weiss, 1991; samt 

Lee & Wahal, 2004) 
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2.3.2. Certifiering och övervakning 

 
Vid ett högteknologiskt företag skapas svårigheter för hur analytiker och investerare ska tolka 

informationen gällande värdet av företaget. När investerare påverkas av 

informationsassymmetrin bidrar venture capital- och private equity- företag med en 

kvalitetsstämpel, då kapitalmarknaden kan identifiera deras roll i övervakningen. Dessa två 

typer av företag fungerar som en tredje part där de hjälper till med certifieringen av det 

verkliga värdet hos ett företag, vilket ska resultera i att informationsassymmetrin och 

underprissättningen bör minska. (Megginson och Weiss 1991) 

Innan man investerar i ett företag är det viktigt att förstå vad det är för typ av bolag 

och om det är värderat till ett rimligt pris. För investerarna kan det således vara positivt att 

venture capital- och private equity- företag investerar och på så sätt agera som en certifiering. 

Detta hjälper investerare att skapa en större förståelse som kan underlätta vid 

investeringsmöjligheter och bör således minska underprissättningen. 

Genom bolagsstyrning kan ägarandelar i företag ha en direkt påverkan på företagets 

värde. Det så kallade free rider-problemet bör minskas med en större och mer koncentrerad 

ägarbas, denna teori kallas för monitoring hypothesis. Att utnyttja företagets resurser på bästa 

möjliga sätt samt bidra med rådgivning bör ligga i investerarnas intresse. Detta intresse bör 

även öka ifall investerarna har en större andel av företaget. Detta gäller framförallt inom 

högteknologiska företag, där den interna komplexiteten är större. Dessa typer av företag har 

investerare med mycket erfarenhet, stor ägarandel och vilja att hjälpa företaget. 

Högteknologiska företag skulle alltså gynnas av att ha en stor koncentrerad ägarandel, med 

erfarna ägare, då detta kan signalera en bild av kvalitet till marknaden. (Demsetz och Lehn, 

1985 samt Shleifer och Vishny 1986) 

Enligt Hertzel och Smith (1993) samt Vinshy, Morck och Shleifer (1988) finns ett 

samband mellan övervakning och storlek på företaget. Större ägarandel från anställda chefer, 

lägre grad av likviditet relativt företagets storlek samt större tillväxttakt är trender som oftast 

ses hos små företag. Detta innebär alltså att när det finns en osäkerhet hos investerarna om 

företaget inte kommer uppnå framtida tillväxtförväntningar, kommer signalerings-effekten att 

överträffa effekten från övervakningen. På så sätt kan venture capital- och private equity- 

företag ses som en investerare som bidrar med övervakning och på så vis reduceras 

informationsassymmetrin, vilket bör reducera underprissättningen. 
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2.4. Hypotes 
 
 

Cohen & Lou (2012) menar att investerare och andra intressenter ofta misslyckas med att 

analysera den tillgängliga informationen när ett företag är komplext. Denna svårighet, att 

analysera tillgänglig information, skapar större svårighet att analysera ett företags värde hos 

ett högteknologiskt företag där den interna komplexiteten är större (Swaminathan & 

Moorman 2003). Samtidigt anser Rock (1986) att garanter vill kompensera de icke- 

informerade investerarna för problemet med informationsassymmetri genom att sätta ett lägre 

pris på IPOn där företaget är högteknologiskt. I och med detta formuleras hypotesen enligt 

följande: 

 
H1 – Högteknologiska företag präglas av mer underprissättning än icke-högteknologiska. 
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3. Metod 
I det här avsnittet presenteras metodik, insamling och sammanfattande statistik av data. 

 

3.1 Val av studie 
I denna studie används en kvantitativ metod för att samla in data som är relevant för att 

angripa forskningsfrågan. Enligt Nationalencyklopedin (2017) definieras en kvantitativ  

metod som en insamling av data där ett urval med mätinstrument analyseras med hjälp av 

olika hypoteser. Vid en kvantitativ studie är sannolikheten att undvika personliga åsikter, som 

kan vinkla resultatet större. En kvantitativ studie ger oss möjligheten till att dra mer precisa 

slutsatser. Hypotesen kommer antingen att accepteras eller förkastas. 

 
3.2 Metodkritik 
När vi intresserade oss för ämnet, genom att läsa tidigare forskning, fick vi en bild av vad vi 

ville undersöka. Detta ledde till att vi i början av uppsatsen fick en uppfattning av hur 

resultatet eventuellt skulle kunna se ut. På så vis kan vårt resultat vara snedvridet, då vi 

omedvetet kan ha valt att fokusera på det som går i linje med våra förutfattade meningar. 

Bortsätt från detta kan vi även ha missat en del parametrar eller andra variabler som skulle 

kunnat påverka resultatet i en annan riktning. Vi har dock försökt att undvika detta genom att 

studera tidigare forskning för att använda relevanta variabler. 

Vi har samlat data för många IPOs, då vi vill att resultatet skall grundas i en stor 

population. Vi har inte heller haft tid att undersöka varje IPO i detalj, då vi istället har använt 

SIC-koder. Dessa SIC-koder är dock ingen garanti att förtagen klassificeras på rätt sätt enligt 

vårt syfte. Vi upplever dock att detta har varit relevant då det accepterats i tidigare forskning. 

 
3.3 Data 

 
3.3.1 Datainsamling 
Genom Thomson Reuters Eikon erhålls data gällande 2874 IPOs genomförda på NYSE samt 

Nasdaq den första januari mellan åren 2000 till 2017. Efter att eliminerat data från dubbletter 

och företag med ofullständig data erhölls information angående 2537 företag. I syfte att 

urskilja högteknologiska och icke-högteknologiska företag används SIC-koder. De SIC- 

koderna som används (se tabell 1) är tidigare presenterade i en artikel genomförd av Kile & 
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Philips (2009). Genom användning av SIC-koderna presenterades data för 1018 

högteknologiska IPOs och 1519 icke-högteknologiska IPOs. 

 
 

Tabell 1: Klassifikation av SIC-koder 

 
Denna tabell visar de SIC-koder undersökningen har använt för att urskilja icke-högteknologiska och 

högteknologiska företag. Klassificering av SIC-koderna presenteras i Kile & Philips (2009). 

 
I artikeln av Kile & Philips (2009) används SIC-koderna för att urskilja olika 

högteknologiska- mot icke-högteknologiska företag. SIC-koderna visar om ett företag, enligt 

Kile & Philips (2009), klassas som ett högteknologiskt företag. Koderna används i 

regressionsanalysen som Dummy variabler vilket innebär att det inte görs någon urskiljning 

angående hur stor del av företaget som kan definieras som högteknologiskt utan endast om de 

verkar på en högteknologisk marknad eller inte. Detta innebär att ett företag klassas som icke-

högteknologiskt om de inte besitter en av de elva SIC-koder nämnda ovan i tabell 1. 

Industrierna som finns med i Kile & Philips (2009) upplevs som relevanta då samtliga klassas 

som högteknologiska. Användningen av SIC-koder sker främst inom exempelvis 

redovisningsföretag, informationssystem och ekonomiska studier och därför klassas SIC- 

koderna som relevanta då syftet är att urskilja högteknologiska- mot icke-högteknologiska 

företag. 
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Den beroende variabeln är observerad underprissättning, då syftet med undersökningen är att 

kontrollera om underprissättningen är större hos högteknologiska företag jämfört med icke- 

högteknologiska. Observerad underprissättning definieras som skillnaden i avkastning mellan 

teckningspriset (PTeckning) och det pris som sätts på aktiemarknaden under introduktionsdagen 

(Pstäng,t=1). 

 
 

Ekvation 1: Underprissättning 
 
 

 
 
 

Hypoteserna ställs upp enligt följande: 
 

H0: µ underprissättning IPO (högteknologiskt) = µ underprissättning IPO (icke- 
högteknologiskt) 
H1: µ underprissättning IPO (högteknologiskt) > µ underprissättning IPO (icke- 
högteknologiskt) 

 
 
 

Populationen antas vara approximativt normalfördelad. Då hypotes ett (H1) är formulerad så 

att underprissättningen av högteknologiska företag överstiger underprissättningen av icke- 

högteknologiska företag, kommer det ensidiga hypotestestet vara av relevans. Hypoteserna 

kommer att testas med en Ordinary Least Square (OLS) regressionsanalys då den uppskattar 

okända variabler i en linjär regressionsmodell. Syftet är att minimera avståndet mellan de 

observerade svaren i det givna datasetet och de som förutspås av den linjära funktionen. Ju 

mindre avstånd det är från de observerade dataseten till den linjära regressionsmodellen desto 

mer av erhållna data kan förklaras av regressionsmodellen. Regressionsanalysen kommer 

även användas för att undersöka vilken signifikans den oberoende variabeln (SIC_Variabel) 

har på underprissättningen samt hur de fyra kontrollvariablerna påverkar. (ålder, 

antal_garanter, År dummy, VC_PE_Variabel) samt den beroende variabeln 

(underprissättning) genom en OLS-regression. 
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Figur 3: Approximativt normalfördelad IPO underprissättning 
 
 

Detta histogram visar fördelningen av den approximativt normalfördelade populationen, underprissättning. 

Populationen innehåller IPOs för de 2537 företag som studien analyserade data för. Här görs ingen urskiljning 

om företagen är högteknologiska eller icke-högteknologiska. Y-axeln visar hur mycket IPOn underprissatts 

med, samtidigt som X-axeln visar hur många som underprissatts inom den frekvensen. Slutligen symboliserar 

den röda linjen en normalfördelningskurva. 
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3.4 Variabler 
 

3.4.1 Oberoende variabel 
 

SIC_Dummy- Denna variabel specificerar om företaget tillhör någon utav de elva tidigare 

nämnda SIC-koder, vilket klassificerar som om företaget är högteknologiskt eller ej. SIC 

variabeln är en dummyvariabel. Där denna variabel antas ge en ökad underprissättning och 

därmed en positiv korrelation. 

 
3.4.2 Kontrollvariabler 

 

Ålder- Denna variabel beskriver företagens ålder vid tillfället då de IPOn genomfördes. 

Ålder mäts i år mellan det datum företaget tillkännagivande och det datum då IPOn trädde i 

kraft. Variabeln används som ett instrument för att mäta informationsassymmetrin då äldre 

företag kan antas ha producerat mer information och därmed minskad underprissättning. När 

garanter och investerare misslyckas eller finner svårigheter i att korrekt värdera eller 

analysera det utfärdande företaget, kan detta misslyckande vara ett resultat av den ökade ex- 

ante osäkerheten som uppkommer från företags komplexitet. Ålder är i detta fall en faktor 

som bör sänka ex-ante osäkerheten, då ett äldre företag har haft mer tid att utvärderas. Yngre 

företag bör därför drabbas av större underprissättning än äldre företag, då de yngre företagen 

inte har haft lika lång tid på sig att eliminera ex-ante osäkerheten. Detta innebär alltså att 

ålder förväntas ha en negativ påverkan på underprissättning och därmed ha en negativ 

korrelation. 

 
Antal_Garanter- Denna variabel mäter den totala mängden garanter vid genomförandet av 

IPOn. Enligt teorin om informationsproduktion, bör en ökad mängd garanter leda till en 

minskad underprissättning. När ett större antal garanter inkluderas i processen vid 

genomförandet av en IPO har det visat sig minska underprissättningen. Det ska dock sägas att 

tidigare studier haft större fokus på effekten av den kvantitativa delen av 

informationsproduktionen och inte lagt någon större tyngd på det kvalitativa. En större ex- 

ante osäkerhet, med sitt ursprung från företagets komplexitet, bör därför reducera den ökade 

effektiviteten, och påverkan på underprissättning, erhållen av fler garanter. Företag med fler 
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antal garanter bör präglas av mindre underprissättning och därmed bör korrelationen i denna 

studie vara negativ. 

 
VC_PE_Variabel- Denna variabel indikerar om det utfärdande företaget stöttas av ett 

venture capital- eller private equity- företag. Enligt teorin om certifiering och övervakning, 

bör utfärdande företag, stöttade av dessa typer av venture capital- eller private  equity- 

företag, leda till minskad underprissättning. Då intern komplexitet hos ett högteknologiskt 

företag bör öka osäkerheten angående det utfärdande företagets sanna värde kan venture 

capital- och private equity- företag agera som en slags certifiering och övervakning, vilket  

bör minska underprissättningen av dessa företag. Företag som har stöd hos venture capital- 

eller private equity-företag bör ha en reducerad underprissättning på grund av dess 

certifiering och övervakning. Därmed bör även venture capital och private equtiy variabeln  

ha negativ påverkan på underprissättning och därmed en negativ korrelation. 

 
År_Dummy: Är året då IPOn utfördes. Denna variabel har inkluderats för att se till 

variationen över tiden, vilket tidigare i historien har varit intressant. Värdet för dummy- 

variabeln är 1 om IPOn var slutförd under år 2000, och noll vid annat år. 

 
Nedan presenteras de två ekvationer som används för att genomföra OLS regressionerna. Variablerna till 

regressionen förklaras ovan. I regression 1 används den beroende variabeln underprissättning och den oberoende 

variabeln (SIC_dummy). I regression 2 kontrollerar vi hur andra variabler påverkar resultatet. Där används den 

beroende variabeln (underprissättning), den oberoende variabeln (SIC_dummy) och kontrollvariablerna (ålder, 

antal garanter, året då IPOn genomfördes, och procent venture capital- eller private equity- stöttade företag). 

 
Regression 1: Ordinary Least Squares Regression 

 
Underprissättning= α + β1(SIC_Dummy) + εi 

 
Regression 2: Ordinary Least Squares Regression 

 
Underprissättning= α + β1(SIC_Dummy) + β2(Ålder) + β3(Antal_Garanter) + β4(VC_Variabel) + β5(PE_Variabel) + β6(År_Dummy) + εi 
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3.6 Korrelationsmatris 
I syfte att tillse hur variablerna korrelerar genomförs ett korrelationstest (tabell 2). 

Korrelationen mellan PE variabeln och VC variabeln visar -0,5165 samt mellan SIC Dummy 

och PE variabel 0,4182 vilket är förhållandevis starka korrelationsvärden. I syfte att 

säkerställa om att korrelationen mellan variablerna inte är ett problem utförs även ett 

Variance Inflation Factor –test (VIF-test) 

 
 

Tabell 2: Korrelationsmatris 
 

n= 2537 Ålder Antal 

garanter 

VC_Variabel PE_Variabel SIC_Dummy År 

Dummy 

Ålder 1      

Antal garanter -0,1335 1     

VC_Variabel 0,1250 -0,1552 1    

PE_Variabel -0,0831 0,1818 -0,6362 1   

SIC_Dummy 0,1664 -0,1490 0,4182 -0,3932 1  

År Dummy 0,0956 -0,2007 -0,1567 0,1457 -0,1162 1 
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3.7 Sammanfattande statistik 
Nedan sammanfattas och beskrivs statistik från de två olika populationerna, högteknologiska- 
och icke-högteknologiska företag. 

 
Tabell 3: Statistik angående 1018 stycken högteknologiska företag 

 
 
 

 
 
 

Denna tabell visar sammanfattande statistik för 1018 högteknologiska företag. Företagen har bedömts som 
högteknologiska enligt de tidigare nämna SIC koderna (se tabell 1), framtagna av Kile & Philips (2009). Den 

sammanfattande statistiken illustrerar medelvärdet, minimum värdet, maximum värdet, medianen och 
standardavvikelsen för populationens procentuella underprissättning, teckningspris (i USD), slutpris på 

introduktionsdagen (i USD), antal garanter vid genomförandet av IPOn, ålder på företaget samt procent av 
företag som var stöttat av venture capital- eller private equity- företag. 

 
Den första variabeln, underprissättning, har ett medelvärde på cirka 41 procent hos 

populationen med högteknologiska företag. Undersökningens data hade ett stort spann med 

en minimum underprissättning på cirka -0,99, vilket innebär att det blev en överprissättning 

på ungefär 99 procent. Medianen för underprissättningen av högteknologiska IPOs är 11 

procent vilket är betydligt lägre än medelvärdet. Standardavvikelsen för underprissättningen 

av komplexa IPOs är cirka 112 procent. 

Teckningspriset gav ett medelvärde på ungefär 14,48 USD. Medianen är 13 USD, 

vilket även här är under medelvärdet och standardavvikelsen var även här stor på ungefär 

13,31 USD. 

Cirka 16,44 USD hade slutpriset på introduktionsdagen som medelvärde. 14,64 USD 

är medianen för slutpriset på introduktionsdagen för en aktie, där standardavvikelsen är 

omkring 9,86 USD. 

Antal garanter per IPO, vid högteknologiska företag, ger medelvärdet 7,6. Medianen 

för antal garanter per IPO är fem samtidigt som standardavvikelsen är 6,37. 
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Ett högteknologiskt företag som genomförde en IPO var i genomsnitt sex år. Då det 

yngsta företaget inte ens var 1 år och det äldsta 92 år. Medianen för åldern på företag är 5 år, 

med en standardavvikelse på omkring 2,11 år. 

I genomsnitt var de högteknologiska företagen stöttade med 67 procent av antingen 

venture capital- eller private equity-företag. Medianen är 57,82 med en standardavvikelse på 

cirka 12,7 procent. 

 
Tabell 4: Statistik angående 1519 stycken icke-högteknologiska företag 

 

Denna tabell visar sammanfattande statistik för 1519 icke-högteknologiska företag. Företagen har bedömts som 
icke-högteknologiska på grund av att de inte faller inom de tidigare nämnda SIC-koderna (se tabell 1), 

framtagna av Kile & Philips (2009). Den sammanfattande statistiken illustrerar medelvärdet, minimum värdet, 
maximum värdet, medianen och standardavvikelsen för populationens procentuella underprissättning, 

teckningspris (i USD), slutpris på introduktionsdagen (i USD), antal garanter vid genomförandet av IPOn, på 
företaget vid genomförandet av IPOn samt procent av företag som var stöttat av venture capital- eller private 

equity- företag vid genomförandet av IPOn. 

 
Underprissättningen hos icke-högteknologiska företag är i genomsnitt cirka 10 procent, vilket 

är 31 procent mindre än medelvärdet av underprissättningen hos högteknologiska företag. 

Medianen för underprissättningen av icke-komplexa företag är en procent med en 

standardavvikelse på cirka 32 procent. 

Det genomsnittliga teckningspriset för icke-högteknologiska företag är 16,66 USD 

vilket är högre än det hos högteknologiska företag. Medianen för teckningspriset är 16 USD. 

Omkring 6,18 USD är standardavvikelsen. 

Slutpriset på introduktionsdagen var i genomsnitt 18,29 USD. Medianen för slutpriset 

var 17,5 USD med en standardavvikelse på cirka 8,11 USD. 

Antal garanter för en IPO för ett icke-högteknologiskt företag var i genomsnitt 14,86 

vilket nästan är dubbelt jämfört med högteknologiska företags IPOs där medelvärdet är 7,6. 

Medianen är åtta garanter per IPO, där standardavvikelsen för antal garanter är 16,9. 

Åldern är i genomsnitt 8 år för ett icke-högteknologiskt företag vilket är två år äldre 

än för ett högteknologiskt företag. Medianen är 6 år och standardavvikelsen 2,62 år. 
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De icke-högteknologiska företagen var i genomsnitt 46,35 procent stöttade av venture 

capital- och private equity- företag. Detta är betydligt mindre än hos högteknologiska företag 

som hade cirka 67 procent. Medianen är 45 procent och standardavvikelsen för stöttade av 

venture capital- och private equity- företag är omkring 11 procent. 
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4.0 Resultat 
I detta stycke presenteras och kort förklaras innebörden av resultaten. Tillvägagångssättet för hur resultaten har 
erhållits har tidigare presenterats i stycke 3.0 Metod. 

 
Tabell 5: Resultat av regressionsanalys 

 
 

Variabel	 Regression	1	 Regression	2	
	

	

SIC	Dummy	 0,83241***	 0,80156***	
(0,0982)	 	 (0,0934)	

Ålder	 -0,01467**	
(0,0127)	

	
Antal	garanter	 -0,00970**	

(0,0117)	
	

%	VC	och	PE	 0,07733	
(0,0704)	

	
År	Dummy	 0,06013	

(0,285)	

	
Intercept	 0,32177**	 0,46992***	

(0,1143)	 (0,1010)	
	

Observationer	 2537	 2537	

Förklaringsgrad	 0,3237	 0,46601	

Justerad	förklaringsgrad	 0,2724	 0,29818	

Standardfel	inom	parenteserna	
*p<0,1;	**p<0,05;	***	p<0,01	

	
Tabellen ovan illustrerar resultatet från de tidigare nämnda regressionerna. Regressionerna genomfördes genom 

en OLS regression där den beroende variabeln är underprissättning, vilket definierats som den procentuella 

skillnaden mellan teckningspriset och slutpriset på introduktionsdagen. Den oberoende variabeln är 

SIC_Dummy och kontrollvariablerna är: ålder på företaget, som mäts mellan det år företaget registrerades och 

det år företaget genomförde IPOn, antal garanter per IPO, procentuell andel av antalet företag som stöttats av 

venture capital- eller private equity- företag vid genomförandet av IPOn och År dummy för att kontrollera för 

skillnader mellan årtal. 

 
 

Tabell 5 visar på att SIC Dummy variabeln är signifikant med 99 procents säkerhet, vilket 

således betyder att nollhypotesen bör förkastas. Detta gäller både för regression 1 och 2. Med 
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en signifikansnivå på en procent är högteknologiska företag mer underprissatta än de icke- 

högteknologiska företag. 

Förklaringsgraden för regression 1 blev 0,3237, vilket innebär att ungefär 32,4% av 

datan kan förklaras av denna ekvation. Förklaringsgraden är inte nödvändigtvis det ultimata 

måttet vid multipel regressionsanalys då fler variabler vanligtvis höjer förklaringsgraden, 

vilket vi också kan se på regression 2 där förklaringsgraden var ca 46,6%. I syfte att få en 

ännu tydligare bild av hur variablerna (antal garanter, ålder, procent VC eller PE stöttade, År 

Dummy, sam SIC Dummy) påverkar den beroende variabeln (underprissättning), använder vi 

därmed måttet justerad förklaringsgrad, som i detta fall är cirka 0,2724 för regression 1 samt 

0,29818 för regression 2. Justerad förklaringsgrad minskar för varje ytterligare oberoende 

variabel som läggs till i ekvationen, ifall denna variabel inte ökar förklaringsgraden 

signifikant. 

Regressionen visar på koefficienternas negativa samband hos ålder och antal garanter. 

Vi ser även att P-värdet för dessa variabler är signifikanta på en fem-procentig 

signifikansnivå, vilket innebär att vi för dessa variabler kan konstatera att med 95 procent 

säkerhet påverkar antalet garanter och ålder hos det utfärdande företaget underprissättningen 

på IPOn. Alltså, desto fler garanter desto mindre underprissättning. Samtidigt som ett äldre 

företag präglas av mindre underprissättning. 

Motsättningsvis, visar procent av venture capital- och private equity-stöttade företag 

samt År Dummy en positiv koefficient. P-värdet visar inte heller på en signifikant skillnad. 

Därmed kan vi inte konstatera att företag stöttade av venture capital- eller private equity- 

företag eller skillnad i år, då IPOn har genomförts, kommer ha minskad underprissättning. 

Snarare visar vårt resultat på motsatsen, underprissättningen verkar öka, detta är dock inte 

statistiskt säkerställt. 
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4.1 Variance Inflation Factor Test 
 

Nedan visas resultatet från det utförda VIF-testet för respektive variabel. Resultatet visar att 

det inte finns multikollinaritet mellan variablerna, då inget VIF värde överstiger 10. Detta 

innebär att variablerna inte är beroende av varandra. 

 
 
 

Tabell 6: VIF värden 
 

 VIF 

Ålder 1.021557 

Antal garanter 1.206094 

VC_PE_Variabel 1.896015 

SIC_Dummy 2.797190 

År_Dummy 1.147156 
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5.0 Analys 
Med en säkerhet på 95 procent kan vi konstatera, enligt tabell 5, att högteknologiska 

företag präglas av mer underprissättning vid genomförande av en IPO än icke- 

högteknologiska företag. En av de främsta anledningarna till att företag genomför en IPO att 

erhålla kapital, vilket innebär att underprissättningen av IPOs därmed blir problematisk. 

Kapital som företaget skulle erhållit vid en icke-underprissatt IPO uteblir och erhålls istället 

av marknadens investerare. I genomsnitt underprissätts icke-högteknologiska IPOs med tio 

procent medan högteknologiska IPOs i genomsnitt underprissätts med cirka 41 procent på 

NYSE och Nasdaq. Detta kan anses oproblematiskt men det innebär att ett högteknologiskt 

företag endast, i genomsnitt, erhåller 59 procent av det faktiska kapital som företaget skulle 

kunnat förvärva vid genomförandet av en IPO. Då den genomsnittliga IPOn år 2016 erhåller 

kapital på 105,6 miljoner dollar innebär alltså detta att 43,296 miljoner dollar per IPO uteblir 

för högteknologiska företag. Samtidigt som underprissättningen är betydligt större hos 

högteknologiska företag ökar även mängden IPOs hos denna typ av företag. Ungefär 30 

procent av totala antalet IPOs bedömda som högteknologiska företag år 1980 medan år 2016 

var antalet ungefär 67 procent. Detta innebär alltså att mängden högteknologiska IPOs ökar 

samtidigt som underprissättningen av högteknologiska IPOs är större. Således ökar även den 

totala underprissättningen, vilket år 1980 var 180 miljoner dollar och år 2016 var 4060 

miljoner dollar. Detta innebär stora problem för såväl utfärdande företag, garanter och 

investmentbanker som inte erhåller samma mängder kapital. (Ritter, 2016) 

Enligt Loughran & Ritter (2004) tenderar högteknologiska företag att vara mer 

riskfyllda, detta på grund av att de ofta ligger i framkant av teknologin vilket innebär att de är 

svårt att jämföra med andra företag eller undersöka den marknaden som företaget agerar på. 

Mängden teknologiska IPOs ökar vilket också bör innebära att IPO-marknaden blir mer 

riskfylld. När risken ökar kräver investerare en högre avkastning, vilket kan vara en av 

anledningarna till varför underprissättningen av högteknologiska företaget är större. 

Garanterna behöver alltså sätta ett lägre pris på aktier som utfärdas av ett högteknologiskt 

företag på grund av den ökade underliggande risken som investerare tar genom att investera i 

det högteknologiska företaget. 

Enligt teorin om informationsassymmetri sätter garanter ett pris under  

marknadsvärdet gällande det utfärdande företagets aktier. En anledning till detta kan vara att 

tekniken hos ett läkemedelsföretag kan göra det svårt för en investment-bank att begripa 

värdet hos det utfärdande företaget. Detta resulterar i att garanter sätter ett lägre pris på den 
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aktien, i syfte att fler investerare skall intressera sig för aktien och därmed ge en fulltecknad 

IPO. I och med detta blir det även svårare för högteknologiskt utfärdande företags garanter att 

skapa en hög efterfrågan på aktierna. På så vis kan garanterna behöva sänka priset på det 

utfärdande företagets aktier, vilket leder till ytterligare underprissättning. (Ritter, 1998; 

Welch 1989) Då informationsassymmetri råder på nästan alla marknader behöver investerare 

incitament för att visa sina intressen. Detta kan vara ett sätt för garanter att minska 

underprissättningen. (Ritter, 1998) 

När en aktie är underprissatt är det investeraren som tjänar pengar. Om investeraren 

ger ett intryck av en låg förståelse gällande ett visst företag kan det resultera i att garanten 

tvingas sänka priset för att investeraren ska investera. Om garanten istället inser att intresset 

är relativt stort bör inte kunskapen hos investerarna vara låg då man förmodligen inte 

investerar i ett bolag som man inte förstår sig på. Detta bör resultera i att aktien sätts till ett 

högre pris då företaget förlorar kapital vid en underprissatt IPO. I och med att investerarna 

tjänar mer pengar vid en underprissatt IPO kan de ge intryck av en låg förståelse gällande 

företaget i fråga trots att de i själva verket förstår vad det är för typ av företag som de 

investerar i. Med anledning av att underprissättningen är så pass stor hos högteknologiska 

företag tyder det på att investerare förstår mer än vad garanterna tror, men att garanten trots 

detta sätter ett för lågt pris. 

Det uppstår en ex-ante-osäkerhet på grund av komplexiteten vilket gör att 

avkastningskravet ökar hos investerarna. Samtidigt menar Cohen & Lou (2012) att ett lägre 

pris bör sättas när det gäller de högteknologiska företagen då man inte vill att efterfrågan 

skall minska. Det som är anmärkningsvärt är att intressenternas kunskap inte bör förändras 

från det att IPOn genomförs på teckningsdagen till att den ökar i slutpriset på 

introduktionsdagen, då det endast är några timmar mellan dessa händelser. Att sätta ett lägre 

pris för att behålla efterfrågan hos de högteknologiska företagen skulle således vara ett vagt 

argument. Som (Beatty & Ritter, 1986) beskrev ökar Ex-ante osäkerheten i samband med en 

större komplexitet. I och med att den interna komplexiteten är större hos de högteknologiska 

företagen bör detta också innebär att även Ex-ante osäkerheten är större i dessa verksamheter. 

Enligt Markarian & Parbonetti (2007) blir det svårare att kommunicera ut information till 

människor utan koppling till företaget om företaget har en hög intern komplexitet. I linje med 

detta argument är det svårare för utomstående intressenter att göra en god bedömning av 

företaget i samband med att den interna komplexiteten ökar. I och med detta skapas Ex-ante 

osäkerheten vilket gör att garanterna tvingas att sätta ett lägre pris för att få aktien 

fulltecknad. I och med detta grundar sig problemet i komplexiteten. 
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Enligt resultatet var det en skillnad i underprissättning mellan teknologiska och icke- 

teknologiska företag. Företag med en stor intern komplexitet bör därmed försöka involvera 

möjliga intressenter och investerare i processen. Detta med syftet att hjälpa dem förstå 

företagets struktur, produkt eller tjänst för att försöka göra det mer begripligt för investerare. 

Om företaget investerar mer pengar för att reducera den interna komplexiteten genom 

exempelvis att förenkla företagsstrukturen skulle således underprissättningen kunna minska. 

Detta i kombination med att investerare får en ökad förståelse, vilket leder till att de kan göra 

en enklare värdering, minskar således risken för investeraren. De monetära kostnaderna som 

skulle uppstå i samband med att man angriper den interna komplexiteten skulle  kunna 

ersättas i form av erhållet kapital om underprissättningen minskar vid genomförandet av en 

IPO. Genom att reducera den interna komplexiteten skulle Ex-ante osäkerheten minska vilket 

innebär att garanterna inte behöver sätta ett lägre pris för att få aktien fulltecknad. Ritter 

(1998) menade att företag vill bygga ett rykte bland investerare och andra intressenter som 

skall köpa de nyemitterade aktierna. Genom att skapa en god medvetenhet hos investerare 

som skall köpa de första aktierna kommer aktiens efterfrågan att stiga och således även 

aktiepriset. Företaget kommer sedan kunna sälja aktierna till ett högre pris när de gör en 

nyemittering. Detta är en konsekvens av att investerare har sett en större prisuppgång i de 

tidigare emitterande aktierna. Det finns dock ingen empirisk forskning som stödjer detta. Han 

menar på att högteknologiska företag är svåra att förstå sig på och därmed är det svårt att 

skapa en ryktesspridning som ska öka efterfrågan. Att dessa företag är svåra att förstå kan 

också kopplas ihop med den interna komplexiteten. Det blir svårt att kommunicera ut den 

rätta och nödvändiga informationen som inte skapar en Ex-ante osäkerhet hos intressenter. 

Enligt Schenones (2004) har flertalet garanter inte tillräckligt med kunskap för att 

analysera den tillgängliga informationen. Om garanter specialiserade sig mer inom olika 

områden för att öka kunskapen skulle möjligtvis underprissättningen kunna minska och 

företagen skulle då inte gå miste om lika stora summor vid lägre underprissättning. Att ha ett 

större antal garanter per IPO är något som bör reducera underprissättningen enligt Hu & 

Ritter (2007). Detta går i linje med resultatet i den här studien. Det visade sig att antal 

garanter per IPO hos de högteknologiska företagen är cirka sju stycken medan det är ungefär 

14 garanter som genomför en IPO för de icke-högteknologiska företagen. Resultatet visade  

på en statistisk signifikans med 95 procent säkerhet, således kan det konstateras att fler 

garanter reducerar underprissättningen. Resultatet från denna studie överensstämmer med Hu 

& Ritters (2007) resonemang då det är en större underprissättning för de högteknologiska 

företagen kombinerat med ett färre antal garanter. Hu & Ritter (2007) menar att det finns 
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analytiker med olika mycket kvalitet och kunskap. Analytikerna som innehar en större 

kunskap och specialisering inom ett visst område är då även dyrare att anställa. Detta skulle 

kunna vara en anledning till varför antalet garanter är färre för de högteknologiska företagen. 

På grund av att högteknologiska företag drabbas av komplexitet krävs bättre analytiker vilket 

då också kostar mer pengar. I kombination med detta menar också Schenones (2004) att vissa 

garanter saknar kunskap inom diverse områden där en IPO skall genomföras. Detta kan skapa 

osäkerhet för ledningen, vilket resulterar i ett dilemma hos det utfärdande företaget. 

Ledningen måste avgöra om det är lönsamt att ta in ett större antal garanter, till ett dyrare 

pris, med vetskapen om att de kanske inte innehar den kunskap som är nödvändig vid en 

analys av ett högteknologiskt företag. Detta måste ledningen ha i åtanke och ställa i relation 

till hur mycket kapital det är man går miste om vid en underprissatt IPO. Kan det vara värt att 

anställa fler garanter med förhoppningen om att underprissättningen ska minska till den grad 

att man omsätter mer kapital än vad man annars hade gjort. 

De utfärdande företagen, som är stöttade av venture capital- eller private equity- 

företag, bör därmed ha mindre underprissättning. (Demset & Lehn, 1985 samt Shleifer & 

Vishny, 1986) Resultatet som tagits fram i denna uppsats visar på motsatsen. De 

högteknologiska företagen som har en större underprissättning stöttas i snitt av venture 

capital- och private equity-företag med cirka 67 procent jämfört med ungefär 46 procent för 

de icke-högteknologiska. Även om detta resultat inte kan påstås statistiskt signifikant blev 

koefficienten mellan högteknologiska utfärdande företag som stöttas av venture capital- eller 

private equity- företag negativ. Alltså, företag som stöttades led generellt av en större 

underprissättning. Detta innebär att resultatet om venture capital- och private equity-företag 

går emot Megginson & Weiss (1991) resultat då den inte ger den kvalitetsstämpel som ansåg 

sig finnas. Anledningen till detta kan bero på flertalet faktorer. Det skulle kunna vara så att 

venture capital- och private equity-företagen har misslyckats med tidigare investeringar i 

liknande företag vilket resulterar i ett reducerat förtroende och således blir certifieringen och 

övervakningen av dessa stöttande företag en negativ faktor. Dock var denna korrelation inte 

statistiskt säkerställd, vilket gör det svårt att dra några konkreta slutsatser om just detta 

fenomen. Ytterligare en potentiell förklaring till varför företag stöttade av venture capital- 

och private equity- företag upplevde större underprissättning kan bero på vad Gompers 

(1996) samt Lee & Wahal (2004) presenterade. De yrkade på att unga venture capital- och 

private equity- företag är villiga att underprissätta aktier vid en fulltecknad snabb IPO i syfte 

att skapa en god meritlista. Venture capital- och private equity-företag kan även vara villiga 

att underprissätta aktien i syfte att snabbt få ut kapital som är fast investerat i ett företag. 
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Genom en IPO kan företaget frigöra kapitalet och investera i andra företag för att öka 

avkastningen. 

Hu & Ritter (2007) menar att ett nystartat företag, oavsett högteknologiskt eller inte, 

bör anses som mer riskfyllt än ett äldre företag då det inte finns lika mycket tillgänglig 

information för de nya företagen. Detta bör resultera i att underprissättning ökar. Resultatet i 

denna uppsats visar att medelvärdet gällande ålder för ett högteknologiskt- och ett icke- 

högteknologiskt företag är sex respektive åtta år. Resultatet går i linje med det Hu & Ritter 

(2007) presenterar. Ålder tycks vara en faktor som påverkar hur stor underprissättningen är. 

Studiens regressionsanalys visar att ålder påverkar den beroende variabeln, underprissättning 

med en 95 procentig säkerhet. Detta innebär alltså att vi kan konstatera att yngre företag 

generellt lider av större underprissättning vid genomförandet av IPOs. Samtidigt har enligt 

Cohen & Lou (2012) företag svårt att konkurrera med etablerade företag innan de har den 

mängden kapital som erhålls vid en IPO. Detta innebär alltså att de nystartade företagen ofta 

är mer beroende av kapital än de företag som redan funnits på marknaden under en längre tid. 

I kombination med att efterfrågan på kapital är stor hos de nystartade företagen är risken att 

deras IPO underprissätts större, jämfört med etablerade företag. Detta gör att de inte kommer 

få in den mängd kapital som efterfrågas vilket ofta är nödvändigt för att utvecklas och 

etablera sig på marknaden. Alternativet, för att inte få en lika underprissatt IPO, kan alltså 

vara att vänta några år. Dock är inte detta en möjlighet för alla företag då vissa behöver 

kapital omgående. 
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6.0 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om högteknologiska företag drabbas av 

större underprissättning jämfört med icke-högteknologiska företag, gällande genomförandet 

av IPOs. I samband med detta undersöker studien om ålder, antal garanter per IPO samt andel 

av företaget stöttat av venture capital- eller private equity- företag påverkar 

underprissättningen. 

Genom att studera 2537 stycken IPOs genomförda den första januari mellan 

åren 2000 till 2017 på NYSE och Nasdaq kan denna uppsats, med en säkerhetsnivå på 95 

procent, statistiskt säkerhetsställa att högteknologiska företag drabbas av större 

underprissättning jämfört med de icke-högteknologiska. 

Studien visar även att ett antal garanter per IPO har en negativ korrelation med 

ökad underprissättning, och detta med 95 procents säkerhet. Således ger ett större antal 

garanter en minskad underprissättning av aktier vid en IPO. Vidare visar, med 95 procents 

säkerhet, att även ålder på företag har en negativ korrelation med underprissättning. Äldre 

företag lider generellt av mindre underprissättning än yngre företag. 

Motsatt till vad tidigare studier visat agerade inte ägarandel från venture 

capital- eller private equity- företag till en mindre underprissättning. Detta förhållande fick en 

positiv korrelation, det vill säga att företag stöttade av venture capital- eller private equity- 

företag led generellt av högre underprissättning än icke-stöttade företag. Dock var denna 

korrelation inte statistiskt säkerställd, vilket gör det svårt att dra några konkreta slutsatser om 

just detta fenomen. 

 
 

6.1 Vidare forskning 
Vi vill med denna studie hjälpa forskningen att skapa en förståelse för hur 

underprissättningen ökar trots att antalet garanter per IPO blir allt fler. I samband med detta 

vill vi analysera hur den interna komplexiteten i högteknologiska företag kan påverka 

underprissättningen. 

För vidare forskning vore en intressant aspekt att involvera den externa komplexiteten 

då denna komplexitet skulle kunna ge andra förklaringar till varför högteknologiska företag 

underprissätts mer än icke-högteknologiska. En annan aspekt vore att göra denna studie på 

andra marknader, exempelvis den svenska. Framtida forskning kan även använda sig av andra 

variabler som kan ha en påverkan på resultatet, exempelvis storlek på företaget. 
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