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Sammandrag 
Forskning redogör för att företag som börsnoteras i genomsnitt underprissätts. Syftet med 

studien var att undersöka skillnaden i underprissättning mellan innovativa- och icke-innovativa 

företag i samband med börsnoteringar på marknadsplatserna Aktietorget och 

Stockholmsbörsen. Populationen bestod av 258 företag som börsnoterades mellan 1 januari 

2006 och 10 april 2018. Studien tog stöd i teorin om informationsasymmetri samt signalteorin 

för att förklara underprissättningen hos företagen. Sambanden undersöktes genom en OLS-

regression bestående av en enkel- och en multipel regression. Resultatet visade att innovativa 

företag underprissatts mer än icke-innovativa företag och var statistiskt signifikant för den enkla 

regressionen. Studiens resultat tolkades delvis i enlighet med tidigare forskning och indikerade 

att informationsasymmetrin var högre för innovativa företag.  

 

Nyckelord: underprissättning, innovativa företag, informationsasymmetri, signalteori 
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1.  Inledning 
 

 

I det här avsnittet introduceras bakgrunden och problematiseringen till studien. Tidigare 

forskning presenteras och syftet för studien formuleras. Avslutningsvis redogörs en disposition 

för studien. 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 
Sedan mitten på 70-talet när Ibbotson (1975) noterade att aktiekursen hos företag generellt 

genererar en abnorm avkastning efter en genomförd börsnotering har intresset väckts hos 

många forskare som undersökt orsakerna till fenomenet (Chambers & Dimson 2009; Loughran 

& Ritter 2004). Underprissättning hos företag har studerats i den utsträckning att det anses vara 

en av de mest välkända anomalierna inom finansiell ekonomi (Ibbotson 1975; Ritter & Welch 

2002; Stoll & Curley 1970). I syfte att förklara det här händelseförloppet utformades teorin om 

informationsasymmetri av Rock (1986) som förklarar att underprissättning beror på skillnaden 

mellan interna- och externa investerares tillgång till information. Teorin har sedan dess legat 

till grund för en stor del av forskning om underprissättning av innovativa företag; en del av 

litteraturen argumenterar för att utomstående investerare till dessa i regel erfar mer 

informationsasymmetri (Bah & Dumontier 2001; Vismara 2014). Likväl finns forskning som 

har dokumenterat motsatt effekt; företagens innovativa aktiviteter kan användas för att reducera 

informationsasymmetri och därmed även underprissättningen hos dessa när de börsnoteras 

(Anton & Yao 1994; Biais & Perotti 2008; Long 2002). Följaktligen föreligger en kontradiktion 

inom forskningslitteraturen beträffande studier som undersöker innovativa företag och deras 

underprissättning beroende på nivåer av informationsasymmetri. 

 

Innovation är en viktig värdeskapande komponent i företagens verksamheter (Aboody & Lev 

2000) och Griliches (1981) framhåller att investeringar i innovation genererar hög avkastning i 

ett längre perspektiv. För innovativa företags konkurrenskraft är uppfinningar en viktig 

beståndsdel och de bidrar även med en ökad fortlevnad hos bolagen (Cefis 2005; Wagner 1999). 

Trots existerande fördelar med innovativa företag finns vissa hinder för dessa verksamheter; 

Innovativa projekt kan vara svåra att finansiera eftersom dessa ofta associeras med en högre 

risk (Vismara 2014; Bessler & Bittelmeyer 2008). Följaktligen är långivare och finansiella 

institut mer motvilliga i att finansiera externt kapital till innovativa företag än övriga 
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verksamheter och dessa har snarare bättre möjligheter att ta del av kapitaltillskott från 

aktiemarknaden (Vismara 2014). Således kan en börsnotering kan ses som en väsentlig del av 

ett innovativt företags livscykel (Morricone et al. 2017). 

 

Teorin om informationsasymmetri har beprövats av flera forskare i syfte att undersöka dess 

validitet, exempelvis av Hoque (2014) som bekräftar att underprissättning korrelerar positivt 

med informationsasymmetri. Innovativa företag anses ha höga nivåer av 

informationsasymmetri eftersom dessa är svårare att värdera än övriga verksamheter (Vismara 

2014).  För att förebygga ökad informationsasymmetri behöver innovativa företag åstadkomma 

en transparens gentemot marknaden till den utsträckning att investerare förstår värdet av de 

immateriella tillgångarna (Heeley, Matusik & Jain 2007). Utomstående intressenter tenderar att 

sakna fullständig insyn i företagens innovativa verksamhet eftersom denna information ofta är 

konfidentiell, vilket reflekteras i den asymmetri i informationstillgång som råder för dessa 

investerare (Bah & Dumontier 2001).  

 

I kontrast till Bah och Dumontier (2001) framhåller både Long (2002) och Nadeau (2010) att 

innovation kan användas för att reducera informationsasymmetri. Deras studier använder 

ägande av patenträttigheter som en approximation för innovation och konstaterar att innovativa 

företag sänder ut positiva kvalitetssignaler till marknaden. Företag som skickar ut positiva 

signaler tenderar att uppfattas som mer tillförlitliga av investerare, dessutom ökar det 

informationstillgången om verksamheterna och följaktligen minskas informationsasymmetrin 

(Leland & Pyle 1977). Innovativa företag som äger patenträttigheter tvingas vara mer 

transparenta gentemot dess intressenter vid redogörelsen för dessa tillgångar och därigenom 

ökar informationen om dessa verksamheter för samtliga investerare (Anton & Yao 1994; Biais 

& Perotti 2008). 

 

Ovannämnda studier skapar en motsättning inom forskningen; innovativa företag benämns 

både som konfidentiella och slutna verksamheter, samtidigt som innovation verkar ha en 

mildrande effekt på informationsasymmetri. En minskning av informationsasymmetri bör 

reducera underprissättningen hos företag som börsnoteras (Rock 1986), medan företag som har 

sekretessbelagda verksamheter bör höja denna (Bah & Dumontier 2001). 

 

Den amerikanska aktiemarknaden har jämförts med andra länders och Ritter (2003) uppgav att 

börsnoteringar i Sverige underprissatts med cirka 30,5 procent mellan åren 1980–1998, 
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dessutom konstaterades att nivåerna för underprissättning varierat över tid. Sedan 1 januari 

2006 till och med 10 april 2018 har totalt 475 börsnoteringar genomförts på de svenska 

marknadsplatserna Aktietorget och Stockholmsbörsen. Börsvärlden (2017) skriver att 

noteringarna i Sverige stiger till antalet för varje år och under 2017 registrerades flest antal 

inträden på svenska aktiemarknader sedan Stockholmsbörsens invigning. Jämsides denna trend 

har även flertalet nya innovativa företag tillkommit i Sverige de senaste åren (Göteborgs Posten 

2015). Faktum är att European Innovation Scoreboard (2017) rankar Sverige som en ledande 

aktör inom innovation i Europa. Trots Sveriges framgångar inom innovation och stigande antal 

börsnoteringar verkar det finnas en avsaknad av forskningslitteratur som undersöker svenska 

innovativa företags relation till underprissättning vid genomförda börsnoteringar, därmed 

bidrar denna studie till en reducering av detta forskningsgap. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka skillnaden i underprissättning mellan innovativa- och icke-

innovativa företag i samband med börsnoteringar på marknadsplatserna Aktietorget och 

Stockholmsbörsen.  

 

1.3 Disposition  
Följande avsnitt i studien ser ut som följande; avsnitt två inleds med en förklaring av begreppen 

som används i studien och följs av en teoretisk referensram med förväntad effekt på 

underprissättningen hos innovativa företag. I avsnitt tre presenteras metodval, statistiska 

hypoteser, tillvägagångssättet för datainsamling och urval samt en metodkritisk diskussion. I 

det fjärde avsnittet redovisas och analyseras det empiriska resultatet med hjälp av deskriptiva 

data och en regressionsanalys. Studien avslutas med avsnitt fem som presenterar en slutsats 

samt studiens begränsningar och förslag på framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I det här avsnittet redogörs en litteraturöversikt över väsentliga begrepp för studien samt de 

teorier som ligger till grund för undersökningsområdet. Avslutningsvis presenteras förväntade 

effekter på underprissättningen hos innovativa företag med utgångspunkt i teorin. 

 

2.1 Innovativa företag 
Nationalencyklopedin (2018) beskriver innovation som nya idéer, beteenden eller 

tillvägagångssätt som realiseras och sprids i samhällen. Innovativa företag är viktiga eftersom 

de fungerar som katalysatorer för den framtida ekonomiska utvecklingen (Borah et al. 2017; 

Reinganum 1989). Inom forskningslitteratur saknas en vedertagen definition av innovativa 

företag vilket har bidragit till subjektiva tolkningar av begreppets innebörd (Wilbon 2002). 

Flertalet studier betraktar företag som innovativa när de äger patenträttigheter och motiverar 

det med att patent är ett fullgott mätinstrument för innovation (Bessler & Bittelmeyer 2008; 

Heeley, Matusik & Jain 2007; Long 2002; Lehmann & Streb 2016). Användningen av denna 

approximation förklaras av att patent endast beviljas av myndigheter som avgör om objektet 

för patentansökan är tillräckligt nyskapande och innovativ för att beviljas (Podolny & Stuart 

1995). Patent fungerar även som ett mått på branschers-, företags- och länders styrka avseende 

innovation (Eerden & Saelen 1991).  

 

2.1.1 Patent 

Patent är en reglerad ensamrätt som är beviljad under en viss tidsperiod för att skydda en 

uppfinning. En uppfinning får inte vara känd någonstans i världen vid tiden för 

patentansökningens inlämning om den ska bli tilldelad patentskydd. Vidare måste uppfinningen 

fungera som en lösning på ett tekniskt problem. I Sverige är det patent- och registreringsverket 

(PRV) som prövar patentansökningar och i Europa behandlas dessa ansökningar av europeiska 

patentorganisationen (EPO) (Nationalencyklopedin 2018; Patent och registreringsverket 2018). 

Ett patent varar längst i 20 år från den dag när uppfinnaren lämnar in patentansökan (Patent och 

registreringsverket 2018).  

 

2.2 Underprissättning 
Företag behöver kapitaltillskott från externa aktörer för att öka sina tillväxtmöjligheter (Ritter 

& Welch 2002). Innovativa företag tenderar vara i större behov av ett inflöde av externt kapital 
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än övriga bolag, däremot finner de ofta svårigheter med att få detta från långivare varpå många 

innovativa företag vänder sig till aktiemarknaden (Vismara 2014). Innan en börsnotering 

genomförs söker sig bolag till investmentbanker som i sammanhanget agerar som garanter. 

Deras uppgift är att teckna och marknadsföra aktier till intressenter och potentiella investerare 

för företagens räkning. Vidare bestämmer garanterna teckningskursen för vilket bolagets aktier 

initialt ska handlas för. Företaget som noteras vill utfärda aktierna till en teckningskurs snarlik 

marknadens slutgiltiga värdering av verksamheten och undvika höga alternativkostnader 

(Hillier et al. 2010). Underprissättningen beräknas som den relativa skillnaden mellan en akties 

tecknings- och stängningskurs efter bolagets första dag på marknaden. Det är dessutom vanligt 

att teckningskurserna offentliggörs med kort varsel på de västerländska aktiemarknaderna, 

oftast bara några dagar eller timmar innan börsnoteringen (Ljungqvist 2004).  

 

Differensen mellan stängningskursen och teckningskursen på en aktie efter dess första 

handelsdag är en intäkt som både bolaget och garanterna går miste om, medan investerarna tar 

del av den positiva värdeutvecklingen som följer av underprissättningen (Ritter & Welch 2002). 

Inför en börsnotering ämnar garanterna att marknadsföra nyemissionen, de har därmed 

incitament att medvetet sänka teckningskursen i syfte att attrahera investerare och undvika en 

situation med osålda aktier (Loughran & Ritter 2002). Åtgärden vidtas även för att reducera 

risken för en situation där garanten och företaget saknar tillräckligt antal investerare som vill 

teckna aktien (Rock 1986). En garant vill skapa och behålla ett högt anseende inför framtida 

affärsmöjligheter med företag som vill börsnotera sig och är därmed angelägen om att lyckas 

locka tillräckligt många investerare (Ljungqvist 2005).  

 

2.3 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri förekommer ofta mellan investerare på den finansiella marknaden (Bah 

& Dumontier 2001) och uppstår när en part besitter mer information än övriga parter i en 

uppgörelse (Martinez-Ferro, Ruiz-Cano & Garcia-Sanchez 2016). Teorin om 

informationsasymmetri redogörs som en förklaring till varför underprissättning uppstår vid den 

inledande fasen av ett företags börsnotering (Hoque 2014). Teorin om informationsasymmetri 

delar upp marknadens investerare i två separata kategorier: (1) en mindre andel välinformerade 

investerare och (2) en större mängd sämre informerade investerare. Välinformerade investerare 

köper endast lönsamma aktier vilket innebär att företagen är högpresterande, sämre informerade 

investerare saknar däremot den kunskap som krävs för att kunna identifiera dessa verksamheter 

och köper därmed en blandning av lönsamma- och lågpresterande aktier. Teorin redogör vidare 
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för att det är kostsamt och resurskrävande att samla in information om bolag som ska 

börsnoteras vilket resulterar i att företag missar potentiella investerare som saknar fullgod 

information om bolaget. Följaktligen attraherar garanterna de sämre informerade investerarna 

genom att kompensera med en lägre teckningskurs som leder till underprissättning. 

Händelseförloppet kallas för vinnarens förbannelse1 eftersom sämre informerade investerare 

erhåller fler aktier, dock till bolag som presterar sämre jämförelsevis de välinformerade 

investerarnas aktieportföljer (Rock 1986). Relationen mellan informationsasymmetri och 

underprissättning är positiv, vilket innebär att en ökning av asymmetri i informationstillgång 

mellan investerare i genomsnitt ökar underprissättningen för företag (Heeley, Matusik & Jain 

2007; Hoque 2014; Long 2002).  

 

2.3.1 Innovativa företag och informationsasymmetri 

Innovativa företag kännetecknas av högre nivåer av informationsasymmetri än övriga företag 

eftersom utomstående aktörer har svårare att uppskatta värdet hos dessa förhållandevis till icke-

innovativa verksamheter (Bah & Dumontier 2001). Innovativa företag besitter ofta unika 

attribut och har säregna produktionskedjor, följaktligen saknar dessa i regel organiserade 

marknader vilket försämrar utförbarheten av analyser om pris- och kvalitetsindikationer för 

utomstående intressenter (Aboody & Lev 2000). Som en ytterligare orsak till den förhöjda 

informationsasymmetrin hos innovativa företag nämner Vismara (2014) att dessa verksamheter 

ofta associeras med en högre risk till följd av tidsfördröjningen mellan investerat kapital och 

genererandet av positiv värdeutveckling. Författaren förklarar att riskbedömningen grundar sig 

i den långa tidshorisonten där investerare har en svårare överblick gällande när eller om deras 

investerade kapital kommer generera återbäring.  

 

Innovativa företag kan reducera den förhöjda nivån av informationsasymmetri såvida företagen 

är transparenta gentemot investerare gällande värdetilldelningen som varje patent tillför 

verksamheterna. Innovativa verksamheter består dock ofta av komplexa och säregna 

produktionskedjor vilket bidrar till att det är svårt att skapa transparent gentemot utomstående 

investerare, således är det ofta svårt att förebygga den förhöjda nivån av informationsasymmetri 

i innovativa företag (Heeley, Matusik & Jain 2007).  

 

                                                 
1 Svensk översättning av the Winners Curse 



 
 

7 

Företag som äger patenträttigheter kan identifieras som innovativa verksamheter och dessa 

reducerar informationsasymmetrin mellan externa- och interna investerare eftersom 

patentansökningar skapar transparens gentemot marknaden (Long 2002). Företag som äger 

patenterad innovation tvingas till ökad transparens gentemot dess intressenter eftersom 

patentmyndigheter kräver en publik redogörande av dessa tillgångar. Vidare minskar det den 

konfidentiella karaktäristika som existerar hos innovativa företag (Anton & Yao 1994; Biais & 

Perotti 2008). Nadeau (2010) skriver att innovativa företag som lämnar in patentansökningar 

kan attrahera riskkapitalister och övriga investerare på marknaden eftersom det signalerar att 

bolagen har möjlighet att kapitalisera sin innovation. Författaren menar i likhet med Long 

(2002) att patentansökningen sänder ut positiva kvalitetssignaler som i sin tur mildrar 

informationsasymmetrin mellan innovativa företag och dess intressenter.  

 

2.4 Signalteori 
Signalering kan används med ändamålet att övertyga andra aktörer om värdet som ett företag 

anser sig ha. För att signalera behöver ekonomiska aktörer utföra handlingar som är 

observerbara för övriga aktörer vilket ofta är resurskrävande i form av tid och monetära medel 

(Spence 1973). När företag är i behov av externt kapitaltillskott behöver de upprätta en 

informationsöverföring till utomstående aktörer, vilket sker genom att företagen sänder ut 

signaler som uppfattas som antingen positiva eller negativa av externa parter. Positiva signaler 

indikerar att ett företag är av hög kvalitet och sådana signaleringar kan reducera 

informationsasymmetrin som råder mellan externa- och interna investerare (Leland & Pyle 

1977). Positiva kvalitetssignaler kan användas av utomstående intressenter i syfte att härleda 

olika sorters förväntningar på bolag som annars är svåra att analysera, exempelvis framgångar 

i innovativa projekt (Hottenrott, Hall & Czarnitzki 2016). Eftersom positiva- och negativa 

kvalitetssignaler kan underlätta evalueringar av svårvärderade företag har dessa en betydande 

inverkan i underprissättningen hos bolag som börsnoteras (Downes & Heinkel 1982). 

 

2.5 Förväntade effekter på underprissättning 
Studiens teoretiska referensram redogör för ett positivt samband mellan underprissättning och 

informationsasymmetri. Delar av forskningen indikerar att investerare i innovativa företag erfar 

en högre informationsasymmetri än de som köper aktier i icke-innovativa företag och således 

bör innovativa verksamheter ha en högre underprissättning (Aboody & Lev 2000; Bah & 

Dumontier 2001; Vismara 2014). Heeley, Matusik och Jain (2007) använder patent för att 
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identifiera innovativa företag och fastslår att informationsasymmetrin endast reduceras i dessa 

verksamheter såvida dess investerare förstår värdetilldelningen av patenträttigheterna. Således 

kan både positiva och negativa fluktuationer förväntas på underprissättningen hos innovativa 

företag varpå deras transparens avgör utfallet. Anton och Yao (1994), Biais och Perrotti (2008) 

Long (2002), och Nadeau (2010) använder samma klassificering för innovativa företag och 

argumenterar för att dessa verksamheter bör ha en ökad transparens och därför även lägre nivåer 

av informationsasymmetri. Vidare tar den teoretiska referensramen stöd i signalteorin där 

Leland och Pyle (1977) argumenterar för att positiva kvalitetssignaler kan reducera 

informationsasymmetrin och därmed även underprissättningen. Dessutom förklarar Hottenrott, 

Hall och Czarnitzki (2016) att dessa kvalitetssignaler kan hjälpa externa aktörer att sätta 

förväntningar på företag med primärt fokus inom innovativa projekt. Till följd av studiens 

teoretiska referensram förväntas sambanden som illustreras i tabell 1 nedan: 

 

Tabell 1. Förväntad effekt på underprissättning 

Teori 

Förväntad effekt på 

underprissättning av 

innovativa företag 

Litteratur 

Teorin om 

informationsasymmetri + 

Aboody & Lev (2000), Bah 

& Dumontier (2001), 

Vismara (2014) 

Teorin om 

informationsasymmetri 
- 

 

Anton & Yao (1994), Biais 

& Perotti (2008), Long 

(2002), Nadeau (2010) 

Teorin om 

informationsasymmetri 
+/- 

Heeley, Matusik & Jain 

(2007) 

Signalteorin - 

Downes & Heinkel (1982), 

Hottenrott, Hall & 

Czarnitzki (2016), Leland & 

Pyle (1977), Spence (1973) 
Till följd av att studiens teoretiska referensram innehåller kontradiktioner förväntas samtliga ovanstående effekter 

kunna existera mellan underprissättningen och innovativa företag. 
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3. Metod 
 

I det här avsnittet presenteras den valda metoden för studien samt en beskrivning av 

tillvägagångssättet för insamlandet av data och studiens urval. Avsnittet avslutas med en kritisk 

diskussion kring metodvalet. 

 
 

3.1 Metodval och forskningsansats 
Studien genomfördes med en kvantitativ metod, vilket är ett systematiskt sätt i hur empirisk 

information insamlas och sammanställs i statistisk form. En kvantitativ metod låter forskaren 

göra en detaljerad estimering av samband mellan olika faktorer. Med en kvantitativ metod ges 

möjligheten att kartlägga skillnader på ett konsekvent sätt vilket är fördelaktigt om 

tillvägagångssättet ska kunna återupprepas, antingen över tid eller genom att jämföra en studie 

med en annan. Kvantitativa mätningar ger konsekventa mått vilket medför möjligheten att 

jämföra olika variabler och parametrar som undersöks. Kvantitativa mätningar bidrar dessutom 

till att precisera vilka samband som finns mellan utvalda variabler. Kvantitativa studier bör 

granska populationen på ett konsekvent och tillförlitligt sätt i syfte att öka reliabiliteten i 

studien, vidare behöver en studie även ha validitet vilket innebär att det som ämnas att studeras 

faktiskt blir undersökt. Studien har en deduktiv forskningsansats vilket betyder att den primärt 

är teoriprövande och resultaten analyseras i förhållande till väletablerade teorier (Bryman & 

Bell 2015). 

 

3.2 Statistisk undersökning 
3.2.1 OLS-Regression 

För att undersöka huruvida det förelåg statistiska samband mellan studiens beroende- och 

oberoende variabler tillämpades en OLS-regression2. En OLS-regression är linjär och 

illustreras med en linje som bäst är anpassad för att minimera alla kvadrerade avvikelser mellan 

ekvationens oberoende variabler och linjen. P-värdet används för att erhålla ett övergripande 

mått på hur väl linjen sammanfattar datan, p-värdet ger även indikation på resultatets 

signifikans och stabilitet (Edling & Hedström 2003). Det hör till praxis inom 

                                                 
2 Förkortning av engelska begreppet Ordinary Least Squared regression 
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samhällsvetenskaplig forskning att den maximala signifikansnivån som accepteras är då p-

värdet understiger 0,05 (Bryman & Bell 2015).  

 

Studien ämnade undersöka huruvida det förelåg ett samband mellan en beroende- och 

oberoende variabel genom en enkel OLS-regression. Sambandet som undersöktes illustreras i 

ekvation (1).   

𝑈𝑁𝐷𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Den beroende variabeln i ekvation (1) var underprissättning första handelsdagen medan den 

oberoende variabeln angav om företaget var innovativt eller inte, en slumpterm inkluderades i 

modellen som förklarade ekvationens eventuella slumpmässiga fel. Mendenhall och Sincich 

(2014) förklarar att multipla linjära regressioner utförs med ändamålet att studera hur robust 

relationen mellan en beroende- och oberoende variabel är vilket utförs genom att addera 

kontrollvariabler. Av den anledningen genomfördes följaktligen en multipel regression med 

fem kontrollvariabler som baserat på tidigare forskning borde påverkat underprissättningen. 

Ekvation (2) beskriver den multipla regressionsanalys som användes i studien.  

 

𝑈𝑁𝐷𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐵𝑅𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝑆𝑇𝑂𝑖𝑡 + 𝛽5𝑙𝑛𝑇𝐾𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛Å𝐿𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   

     

De kontrollvariabler som inkluderades i regressionen var företagens bransch (BRA), 

marknadsplats för börsnotering (MAR), storlek (lnSTO), teckningskurs (lnTK) och ålder 

(lnÅLD) varav de tre sistnämnda bestod av logaritmerade värden. Ekvation (2) hade 

underprissättning som den beroende variabeln, innovativa företag som oberoende variabel och 

slutligen ytterligare ovannämnda kontrollvariabler. Även i denna ekvation inkluderades en 

slumpterm i syfte att förklara ekvationens eventuella slumpmässiga fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
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3.2.2 Hypotesprövning  

Eftersom undersökningen genomfördes med OLS-regressioner var det lämpligt att pröva den 

teoretiska referensramens förväntade effekter på underprissättningen av innovativa företag med 

statistiska hypoteser. Syftet med inkluderandet av dessa var att statistiskt säkerställa sambanden 

utifrån den genomförda regressionsanalysen. Med utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen och de redovisade förväntade sambanden utformades följande hypoteser: 

 

H0: Det finns inget samband mellan innovativa företag och underprissättning. 

H1: Det finns ett samband mellan innovativa företag och underprissättning. 

 

3.3 Beroende och oberoende variabel 
3.3.1 Underprissättning 

Den beroende variabeln i ekvation (1) och (2) var underprissättning. Underprissättning 

beräknas som den relativa skillnaden mellan stängningskursen (PSK) och teckningskursen (PTK) 

efter första handelsdagen på marknaden (Ljungqvist 2004). I ekvation (3) framgår hur den 

beroende variabeln beräknades. 

                      

Underprissättning (%) =
PSK − PTK

PTK
x 100 

 

3.3.2 Innovativa företag 

Den oberoende variabeln i regressionen var innovativa företag. De verksamheter som ägde 

patenträttigheter vid tillfället de börsnoterades klassificerades som innovativa företag. Således 

betecknades företagen som saknade patent vid börsnoteringen som icke-innovativa. Det fanns 

stöd för denna klassificering eftersom tidigare forskning använt patent som ett mätinstrument 

för att identifiera innovativa företag (Bessler & Bittelmeyer 2008; Heeley, Matusik & Jain 

2007; Lehmann & Streb 2016; Long 2002). Huruvida företagen var innovativa eller icke-

innovativa specificerades med en dummyvariabel i regressionsanalysen där siffran ett innebar 

att företaget var innovativt, medan en nolla innebar att företaget inte var det. 

 
 

 

 

(3) 
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3.4 Kontrollvariabler 
3.4.1 Bransch 

Företag som noteras på börsen har varierande branschtillhörighet och vidare har dessa 

verksamhetsområden olika riskklasser som påverkas av olika konjunkturer i samhällsekonomin 

(Morningstar.co.uk 2013). I enlighet med Rock:s (1986) teori om informationsasymmetri 

innebär branschernas varierande immanenta risknivåer därmed att de branscher som associeras 

med högre risk även erfar mer underprissättning. Det bidrog därmed till inkluderandet av 

branschtillhörighet som en kontrollvariabel, med ändamålet att undersöka dess inverkan på 

företagens underprissättning.  

 

En viss skillnad förelåg i hur marknadsplatserna som studien undersökte tilldelat företagens 

branschtillhörighet. Stockholmsbörsen använder klassificeringssystemet Industry 

Classification Benchmark (ICB) medan Aktietorget använder ett eget internt system för 

branschindelning (Affärsvärlden 2018; Nasdaq 2018). Företagen som noterats på Aktietorget 

klassificerades i enlighet med ICB i syfte att uppnå en enhetlig kategorisering av branscher. 

Branscherna som företagen delats in i var ekonomi, industri, konsumenttjänster, 

konsumentvaror, olja och gas, råvaror, sjukvård, teknik och slutligen telekommunikation.  

 

3.4.2 Marknad 

Företag har alternativet att börsnoteras på flertalet olika aktiemarknader. Oftast uppdelas 

marknader in som en börs eller handelsplattform och deras regleringar skiljer sig åt. Aktietorget 

är en handelsplattform vilket innebär att företagen har ett enklare regelverk att förhålla sig till i 

jämförelse med de som är listade på Stockholmbörsen som erfar striktare regelverk (Sveriges 

Riksbank 2016). Johnston och Madura (2009) dokumenterar att striktare regleringar på 

marknadsplatser minskar informationsasymmetrin för utomstående investerare. Därmed bör 

striktare marknadsregleringar bidra till mindre underprissättning, vilket är i linje med teorin om 

informationsasymmetri (Rock 1986). Med denna bakgrund granskades de valda 

marknadsplatsernas immanenta effekt på företagens underprissättning. Variabeln marknad 

kodades i regressionen med hjälp av en dummyvariabel där företag som börsnoterades på 

Aktietorget fick siffran noll och företagen som börsnoteras på Stockholmsbörsen fick siffran 

ett. 
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3.4.3 Storlek 

Storleken på företagen inkluderades som en kontrollvariabel eftersom tidigare forskning påvisat 

att detta varit relaterat till företagens underprissättning (Loughran & Ritter 2004). Stora och 

väletablerade företag bidrar med information under ett längre tidsperspektiv och därför har 

investerare mer sannolikt även större insyn i dessa jämfört med mindre verksamheter. Till följd 

av detta korrelerar storleken hos företagen som börsnoteras negativt med 

informationsasymmetri, större företag erfar i genomsnitt en lägre underprissättning till skillnad 

från små (Lehman & Streb 2016). I likhet med Loughran och Ritter:s (2004) beräkning av 

storlek kalkylerades värdet av företagen genom att multiplicera teckningskursen med antalet 

utestående aktier vid börsnoteringen. Vidare användes det logaritmerade värdet av produkten 

för att uppnå mer normalfördelade värden, formeln visas i ekvation (4). 

 

ln (Teckningskurs ∗ Antal utestående aktier) 

 

3.4.4 Teckningskurs 

Sambandet mellan noterade företags teckningskurs och underprissättning har studerats av 

Chalk och Peavy (1987) som konstaterar att det finns en korrelation mellan dessa variabler. 

Chang et al. (2008) vidareutvecklar påståendet och fastslår att det finns ett negativt samband 

hos företag med höga teckningskurser och underprissättningen på börsen. Författarna 

argumenterar för att en högre teckningskurs reducerar utrymmet för underprissättning i 

förhållande till de företag som har en låg teckningskurs. Vidare nämns även att höga 

teckningskurser tenderar att exkludera investerare med begränsat kapital och därmed deltar inte 

lika många i handeln vid börsnoteringen. Av den anledningen inkluderades teckningskurs som 

kontrollvariabel och bidrog till att korrigera för eventuella effekter som aktiepriserna kunde 

tänkas ha på underprissättningen. Även i variabeln teckningskurs logaritmerades värdena för 

att variabeln skulle bli mer normalfördelad. 

 

3.4.5 Företagets ålder  

Företagens ålder inkluderades som en kontrollvariabel eftersom tidigare studier påvisat att 

företag som funnits under en längre tid erfarit mindre informationsasymmetri bland dess 

investerare. I regel har investerare till äldre företag haft tillgång till mer information i kontrast 

till de som valt att placera i nystartade verksamheter, därmed är också underprissättningen i 

genomsnitt lägre hos äldre företag (Lehman & Streb 2016; Loughran & Ritter 2004). I likhet 

med Lehman och Streb (2016) beräknades företagens ålder som differensen mellan året 

(4) 
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företaget börsnoterades och dess registreringsår. Vidare logaritmerades produkten för att uppnå 

mer normalfördelade värden, värdet ett adderades för att undvika eventuell skevhet i resultatet, 

formeln illustreras i ekvation (5).  

 

ln (1 + (År som företaget börsnoteras − Registreringsår)) 

 

3.5 Datametod 
3.5.1 Datainsamling 

I studien inhämtades forskningsunderlaget från Uppsala universitets bibliotekstjänst och 

databasen Business Source Complete. Med hjälp av hemsidan nyemissioner.se samt med 

underlag från Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet3 samlades information 

in om vilka bolag som börsnoterats på Aktietorget och Stockholmsbörsen under studiens 

undersökningsperiod. 

 

Företagens respektive prospekt inför börsnoteringarna granskades med ändamålet att undersöka 

huruvida de ägde eller saknade patenträttigheter. För att erhålla prospekten för berörda företag 

användes Aktietorgets egen hemsida, gällande bolagen på Stockholmsbörsen användes 

finansinspektionens prospektregister.  I prospekten gjordes sökningar i texten med nyckelordet 

patent. Vid enstaka tillfällen behövdes prospekten uppsökas via andra källor på internet, ofta 

via företagens egen hemsida. Vidare kompletterades informationen genom kontroll i svensk- 

och europeisk patentdatabas som tillhandahålls av PRV och EPO. Databaserna användes för de 

bolag där prospekten inte gick att hitta. Studien klassificerade företagen som innovativa 

oberoende om patenträttigheterna var internationella, europeiska eller svenska. 

 

För att beräkna studiens beroende variabel, underprissättning, behövdes företagens tecknings- 

och stängningskurser. För respektive företags teckningskurs inför noteringarna erhölls 

information från Aktietorgets hemsida samt från Skatteverket för de bolag som introducerades 

på Stockholmsbörsen. Stängningskurserna efter företagens första handelsdag sammanställdes 

från respektive marknadsplats hemsida. Gällande kontrollvariabeln storlek användes databasen 

Retriever Business för att anskaffa information om företagens antal utestående aktier. Vid 

                                                 
3 Underlaget erhölls från Jonas Råsbrant, universitetslektor på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala                                                        
universitet.  

(5) 
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tillfällen när företagens aktieantal saknades i databasen samlades data in manuellt med hjälp av 

respektive bolags prospekt. 

 

3.5.2 Urval  

Populationen för studien baserades på företag som genomfört en börsnotering på 

marknadsplatserna Aktietorget eller Stockholmsbörsen mellan 1 januari 2006 till och med 10 

april 2018. Två marknadsplatser granskades för att erhålla ett större urval. Tidsramen valdes 

eftersom data för svenska börsnoterade företag som genomförts innan år 2006 var svår att tillgå. 

Den senaste börsnoteringen som genomfördes på dessa marknadsplatser vid datainsamlingens 

tidpunkt inträffade den 10 april 2018, noteringar därefter beaktas därmed inte. Tidsintervallet 

för studien inkluderade olika cykler av börsklimat och konjunkturer vilket kan bidra till ett mer 

representativt resultat.  

 

De företag som undersöktes granskades på ett konsekvent och tillförlitligt sätt för att öka hög 

reliabiliteten i studien. Eftersom studiens tillvägagångssätt att samla in data specificerats är den 

möjlig att replikera vilket ökar dess reliabilitet (Bryman & Bell 2015).  För att öka validiteten 

valdes företagen noggrant utifrån specifika kriterier som konstruerades med utgångspunkt i 

studiens syfte. Studiens population utgick från att alla företag som inkluderades uppfyllde fyra 

kriterier som illustreras i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Studiens urvalsram 

 

1 

2

 
3

 4

 

Företaget har inte varit listat på en annan marknadsplats, parallellnoterats eller 

separerats från tidigare börsnoterade bolag, med anledning av att marknaden i 

sådana fall tidigare prissatt bolaget. 

 
Företaget har emitterat nya aktier i samband med börsnoteringen eftersom dessa 

initialt ska prissättas med en teckningskurs.  

 

Företaget tillhandahåller nödvändig information i samband med dess 

börsnotering, exempelvis uppgifter om teckningskurser, patentinnehav och antal 

utestående aktier vid börsnoteringstillfället. 

 
Företagets eventuella underprissättning i samband med börsnoteringen innehåller 

inte extrema värden i förhållande till övriga företag i populationen. 
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Totalt 475 företag börsnoterades på Aktietorget och Stockholmsbörsen under studiens valda 

tidsperiod. Figur 2 visar hur den initiala urvalsramen reducerades till 258 företag som utgjorde 

studiens slutgiltiga urval. 

 

Figur 2. Processen för studiens exkluderingar av urvalsramen 

 

 
Totalt sex extremvärden exkluderades med hjälp av trimning4 av populationen. Studien tog stöd 

i 99:e percentilen eftersom avsikten var att behålla majoriteten av mätvärdena, det innebar att 

den första samt hundrade percentilen uteslöts i urvalet. Efter det att dessa åtgärder vidtagits 

bestod populationen sammanlagt av 189 börsnoterade företag på Aktietorget och 69 stycken på 

Stockholmsbörsen. De företag som inkluderades i undersökningen samt deras specifikationer 

återfinns i bilaga 1. Vidare indelades urvalet i nio branscher i enlighet med ICB:s olika 

kategorier, tabell 2 redogör för antalet innovativa- och icke-innovativa företag i varje bransch. 

 

Tabell 2. Representation av studiens slutgiltiga population samt branschtillhörighet 

Bransch Innovativa företag Icke-innovativa företag Total 

Ekonomi 0 17 17 

Industri 22 17 39 

Konsumenttjänster 1 23 24 

Konsumentvaror 6 22 28 

Olja/Gas 1 4 5 

Råvaror 1 6 7 

Sjukvård 62 22 88 

Teknik 5 41 46 

Telekom 1 7 8 

N = 99 159 258 

 

                                                 
4 Svensk översättning av trimming 
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I tabell 2 illustreras populationens branschtillhörighet varpå flest innovativa företag tillhörde 

branschen sjukvård och flest antal icke-innovativa företag kategoriserades inom 

teknikbranschen. Totalt sett bestod populationen av flest företag inom sjukvårdsbranschen och 

minst antal inom branschen olja/gas. Studien bestod av 99 innovativa företag medan 159 

verksamheter var icke-innovativa företag. 

 

3.5.3 Skevhet och kurtosis 

Vid jämföranden av variablers medelvärden i statistiska sammanhang måste vissa antaganden 

göras, ett av dem är att värdena antar en normalfördelning. Förutsättningen om 

normalfördelning är applicerbar på populationer som överstiger 30 observationer. För att 

antagandet ska gälla måste dock alla värden i berörd population antas vara normalfördelade, 

även om de inte är baserade på medelvärden (Mendenhall & Sincich 2014). 

 

Måtten skevhet och kurtosis användes för att undersöka hur normalfördelade variablerna i 

studien var. För att kunna anta att en variabel är helt normalfördelad måste skevhet och kurtosis 

vara noll för respektive variabel. Förekommer skevhet hos en variabel innebär det att 

normalfördelningen inte är helt symmetrisk utan skiftar åt höger om ett positivt värde påträffas 

och åt vänster om variabeln innehar ett negativt värde. Gällande kurtosis, som mäter 

toppigheten på normalfördelningskurvan, tolkas ett positivt värde som att kurvan har en smalare 

topp medan ett negativt värde ger en flackare form (Blanca et al. 2013). För bedömningen av 

huruvida en variabel var normalfördelad eller inte utgick studien från samma avgränsningar 

som Blanca et al. (2013). I likhet med författarna gjordes antagandet att variablerna, utifrån 

skevhet och kurtosis, skulle uppgå till olika grader av normalfördelning som syns i tabell 3. 

Intervallen för värdena gällde för både positiva och negativa tal. 

 

Tabell 3. Värden för skevhet och kurtosis samt grad av normalfördelning 

Värden skevhet & kurtosis Grad av normalfördelning 

<0,25 Nära normalfördelning 

0,26–0,75 Ganska normalfördelad 

0,76–1,25 Måttligt normalfördelad 

1,26–1,75 Normalfördelad i liten grad 

>1,76 Obetydlig normalfördelad 
Tabellens nivåer av normalfördelning utgår från Blanca et al. (2013) med svenska översättningar för respektive 

nivå. Skevhet och kurtosis för studiens respektive variabel presenteras i tabell 7. 
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3.5.4 Korrelationsmatris 

För en studies reliabilitet är stabilitet en viktig faktor, korrelation är ett bra mätinstrument att 

använda för att moträkna vilken stabilitet som finns i en regressionsanalys (Bryman & Bell, 

2015). Studien granskade för korrelationen mellan variablerna i ekvation (1) och (2), därtill 

genomfördes även ett VIF-test5 för att undersöka om variablerna tillförde stabilitet. Vid 

tillfällen när två- eller fler oberoende variabler i en regression är väldigt korrelerade uppstår 

multikollinearitet. Det är inte ovanligt att måttlig multikollinearitet existerar men det är 

problematiskt om det finns en betydande korrelation mellan de förklarande variablerna. Om 

multikollineariteten är framstående behöver en modifiering av regressionen göras i syfte att 

sänka denna. För att upptäcka multikollinearitet är en undersökning av variablernas korrelation 

eller ett VIF-test användbart. I en korrelationsmatris presenteras korrelationen mellan de 

förklarande variablerna, är korrelationen variablerna sinsemellan nära 1 eller -1 innebär det att 

de har en hög korrelation och kan därmed innehålla multikollinearitet (Mendenhall & Sincich 

2014). I tabell 4 illustreras en korrelationsmatris och VIF-värden för variablerna. 

 

Tabell 4. Korrelationsmatris och VIF-värden för studiens variabler 

 UND INN MAR lnTK lnÅLD lnSTO VIF 

UND 1       

INN 0,141 1     1,673 

MAR 0,012 -0,009 1    3,265 

lnTK -0,013 0,025 0,725 1   2,806 

lnÅLD 0,001 0,215 0,226 0,182 1  1,145 

lnSTO -0,019 -0,017 0,781 0,743 0,147 1 3,294 

 

Efter att korrelationsmatrisen upprättats redogjorde den för att vissa variabler korrelerade starkt 

med varandra. Pereira et al. (2018) konstaterar i sin studie att korrelationer med värdet 0,8 eller 

högre representerar en hög korrelation och borde endast inkluderas med försiktighet. I likhet 

med Pereira et al. (2018) granskades variablernas korrelationer för att undersöka om dessa 

skulle överstiga värdet 0,8. Variablerna MAR och lnTK, MAR och lnSTO samt lnTK och 

lnSTO uppvisade höga värden vilket indikerade att de hade en stark korrelation sinsemellan. 

Korrelationen mellan lnTK och lnSTO var inte helt oväntad eftersom teckningskursen var en 

del av ekvation (4) som utgjorde företagens storlek. De höga värdena mellan MAR och lnTK 

                                                 
5 Förkortning av engelska begreppet Variation Inflation Factor test 
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samt MAR och lnSTO tolkades av faktumet att bolag som noterades på Stockholmsbörsen 

troligtvis var mer etablerade. Eftersom värdena fortfarande hölls under 0,8 ansågs inte 

korrelationerna vara problematiska för studiens regressioner, men för att klargöra om 

multikollinearitet existerade genomfördes även ett VIF-test. I enlighet med Mendenhall och 

Sincich (2014) anses multikollinearitet existera då VIF-värdena överstiger 10, enligt testet 

fanns ingen multikollinearitet mellan studiens oberoende variabler. Eftersom VIF-värdena var 

låga valde vi att behålla samtliga oberoende variabler i regressionerna. 

 

3.6 Kritisk diskussion av metodval 
Eftersom urvalet baserades på börsnoteringar från både Aktietorget och Stockholmsbörsen 

riskerade det att påverka resultatet. Stockholmsbörsen har striktare regleringar för bolagen som 

börsnoteras hos dem (Sveriges Riksbank 2016) och därför associeras ofta investeringar på 

Aktietorget med en högre risk. Riskbedömningen fanns i åtanke vilket var anledningen att 

marknader inkluderades som en kontrollvariabel i ekvation (2). Däremot utfördes ingen 

justering i syfte att skapa en jämn fördelning av observationerna på dessa marknader; 

populationen innehöll fler börsnoteringar på Aktietorget vilket kan ha snedvridit resultatet. I 

förhållande till andra länder var Sveriges aktiemarknad liten under vald tidsperiod, en 

begränsning i den här studien har varit antalet börsnoteringar som i relation till andra studier 

kan anses vara litet. För att undvika ett för litet urval studerades två olika marknadsplatser trots 

vetskapen att de styrs av olika regelverk, urvalet hade däremot kunnat utökats ytterligare via 

inkluderandet av börsnoteringar från fler svenska marknadsplatser. Trots urvalets storlek 

ansågs det vara tillräckligt representativt för populationen med möjligheten till generalisering 

av resultatet. 

 

I regressionen undersöktes den beroende variabeln underprissättning gentemot den oberoende 

variabeln innovativa företag och kontrollvariablerna bransch, marknad, storlek, teckningskurs 

samt företagets ålder. Genom valet av kontrollvariabler fanns en risk i att det empiriska 

resultatet bortsåg från andra viktiga faktorer som kan ha påverkat underprissättningen. Valet av 

variabler tog dock stöd i tidigare studier och artiklar om underprissättning vilket borde förbättrat 

studiens tillförlitlighet. 

 

Studien har utgått från att patent var ett fullgott mätinstrument för att klassificera företag som 

innovativa. Det finns däremot forskning som antyder att patent i vissa fall kan vara ett 

ineffektivt verktyg för att identifiera innovation (Cohen, Nelson & Walsh 2000; Klevorick, 
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Nelson & Winter 1987). Eftersom studien utgått från att innovativa företag äger 

patenträttigheter kan resultatet försvagas av faktumet att innovation tagits i form på annat sätt. 

Till exempel kunde populationen undersökts utifrån hur mycket företagen investerat i forskning 

och utveckling, vilket kunde varit ett annat sätt att definiera innovativa verksamheter på. En 

annan aspekt som studien inte tog hänsyn till var den resurskrävande ansökningsprocessen som 

troligtvis bidragit till att alla innovativa företag inte besitter medel för att äga patenträttigheter. 

Avslutningsvis bortsåg studien från möjligheten att innovativa företag inte ansökt om 

patenträttigheter med anledning av att hemlighålla utvecklingen av innovationer. 

 

  



 
 

21 

4. Resultat 
 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat utifrån populationen samt bearbetade data. 

Resultatet redogörs genom deskriptiv statistik och med en regressionsanalys av den enkla- samt 

den multipla regressionsmodellen. Resultatet analyseras allteftersom det framställs. 

 
 

4.1 Deskriptiv statistik 
4.1.1 Genomsnittlig underprissättning 

Den genomsnittliga underprissättningen för den totala populationen var 9,05 %. Innovativa 

företag hade en genomsnittlig underprissättning på 14,09 % och icke-innovativa företag hade 

motsvarande 5,90 %. Tabell 6 tyder på att innovativa företag i genomsnitt har underprissatts 

mer än icke-innovativa företag, samt att alla företag i studien i genomsnitt erfor en 

underprissättning i likhet med tidigare studier (Chambers & Dimson 2009; Ibbotson 1975; 

Loughran & Ritter 2004).  

 

Tabell 6. Genomsnittlig underprissättning för innovativa- och icke-innovativa företag 

 Genomsnittlig 

underprissättning (%) 

Standardavvikelse 

(%) 

Antal börsnoterade 

företag 

Innovativa  14,09 % 35,72 % 99 

Icke-innovativa  5,90 % 21,88 % 159 

Samtliga företag 9,05 % 28,23 % 264 

 

Vad gäller standardavvikelsen visar tabell 6 att standardavvikelsen mellan innovativa- och icke-

innovativa företag skiljde sig åt med cirka 14 %, vilket indikerade att den genomsnittliga 

underprissättningen hos innovativa företag hade en större varians i underprissättningen till 

skillnad från övriga verksamheter. 
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4.1.2 Variabelvärden 

I tabell 7 redogörs deskriptiv statistik för regressionernas variabler.  

 

Tabell 7. Deskriptiv statistik 

Variabel 
Medel-

värde 

Median Mi

n 
Max Std Skevhet 

Kurto

sis 

INN 0,380 - - - 0,487 0,481 -1,782 

MAR 0,120 - - - 0,326 2,333 3,453 

lnTK 2,206 1,939 -2,300 4,950 1,452 -0,322 0,093 

lnÅLD 1,859 1,946 0 4,470 0,849 -0,072 0,281 

lnSTO 18,911 18,437 13,900 23,790 2,047 0,375 -0,515 

UND 0,090 0,041 -0,525 1,333 0,282 1,151 2,725 

N = 258        
INN = Innovativa företag, MAR = Marknad, lnTK = Teckningskurs, lnÅLD = Företagets ålder, lnSTO = 

Storlek, UND = Underprissättning, Std. = Standardavvikelse.  

 

Eftersom variablerna INN och MAR var utformade som dummyvariabler i regressionen och 

saknar därmed minimum-, maximum- och medianvärden. För lnTK, lnÅLD, lnSTO och UND 

var median- och medelvärdena för respektive variabel likartade vilket indikerade att en 

normalfördelning fanns hos dessa. Vidare undersöktes om antagandet om normalfördelning var 

tillämpligt för regressionernas variabler genom att granska skevhet och kurtosis. Eftersom INN 

och MAR saknade värden för medianvärdet baserades antagandet om normalfördelning endast 

på dess skevhet och kurtosis. INN uppvisade små avvikelser från normalfördelning baserat på 

skevheten, däremot tenderade variabeln att vara toppig till följd av ett högre värde på kurtosis. 

Variabeln ansågs därför vara normalfördelad i liten grad i enlighet med tabell 3. Variabeln 

MAR hade högst värden avseende skevhet och kurtosis, vilket bidrog till att den inte ansågs 

vara normalfördelad. Antagandet om normalfördelning var tillämpligt för variablerna lnTK, 

lnÅLD och lnSTO eftersom värdena för skevhet och kurtosis var förhållandevis låga, de 

indikerade att vara ganska normalfördelade baserade på värdena från tabell 3. Eftersom 

respektive variabels median- och medelvärde var likartade styrker det antagandet och de antas 

tillföra stabilitet till resultatet i regressionsanalysen. Avslutningsvis hade variabeln UND värdet 

1,151 i skevhet vilket indikerar på en måttlig normalfördelning, vidare hade UND ett värde för 

kurtosis motsvarande 2,725 vilket istället var extremt och därmed ansågs denna variabel vara 

obetydligt normalfördelad trots dess förhållandevis likartade median- och medelvärde. 

Variabel    Medelvärde  Median          Min            Max        Std.            Skevhet      Kurtosis  
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4.2 Regressionsanalys 
Utifrån ekvation (1) undersöktes sambandet mellan variabeln INN och UND. För att moträkna 

om fler variabler än INN påverkade resultatet genomfördes en multipel regression med 

utgångspunkt i ekvation (2). Regressionerna illustreras nedan i tabell 8. 

 

Tabell 8. Enkel- och multipel regressionsanalys 

 (1) (2) 

INN 0,082** 

(0,036) 

0,091* 

(0,047) 

MAR  0,062 

(0,072) 

lnTK  -0,013 

(0,020) 

BRA  Ja 

lnÅLD  -0,015 

(0,022) 

lnSTO  -0,006 

(0,016) 

Intercept  0,059*** 

(0,022) 

0,207 

(0,282) 

Förklaringsgrad 0,020 0,034 

Justerad förklaringsgrad 0,016 -0,018 

F-värde 5,220** 0,066 

N = 258 258 

Regressionen är en OLS-regression. Standardavvikelsen anges inom parentes. *, **, *** motsvarar en 

signifikansnivå på 10-, 5- och 1 % nivån. INN = Innovativa företag, MAR = Marknad, lnTK = Teckningskurs, 

BRA = Bransch, lnÅLD = Företagets ålder, lnSTO = Storlek. 

 

4.2.1 Enkel regression 

I den enkla regressionen redogjordes för ett positivt samband mellan variablerna INN och UND, 

vilket innebar att populationens innovativa företag hade en högre underprissättning än dess 

icke-innovativa företag. Koefficienten för innovativa företag motsvarade 0,082 vilket betydde 

att dessa verksamheters börsnoteringar resulterade i en ökad underprissättning motsvarande 8,2 

% i jämförelse med populationens icke-innovativa företag. Regressionen uppvisade ett 
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signifikant resultat på 5 %-nivån vilket innebar att hypotes H0 förkastades och således 

accepterades hypotes H1. Det förelåg därmed ett samband mellan innovativa företag och 

underprissättning och korrelationen mellan variablerna var positiv till följd av koefficientens 

värde. Underprissättningen kan förklaras av teorin om informationsasymmetri som menar att 

den ökar i de företag som har hög asymmetri mellan investerares informationstillgång (Rock, 

1986). 

 

Resultatet för den enkla regressionen var i linje med Heeley, Matusik och Jain (2007) eftersom 

underprissättningen ökade för innovativa företagen i populationen. I enlighet med författarnas 

resultat verkade företagens innovation inte vara tillräckligt transparent för investerare på 

Aktietorget och Stockholmsbörsen. Därmed tolkas det som att informationsasymmetrin ökar 

och följaktligen även underprissättningen, vilket kan bero på att utomstående investerare inte 

förstår uppfinningarna och dess mervärde för företagen. Det förväntade sambandet för teorin 

om informationsasymmetri i förhållande till Anton och Yao (1994) och Biais och Perotti (2008) 

var att informationsasymmetrin skulle minska till följd av ökad transparens, följaktligen borde 

även underprissättningen minskat. Resultatet indikerade istället på en motsatt effekt vilket är i 

överensstämmelse med det förväntade sambandet i relation till Bah och Dumontier (2001) som 

presenterades i den teoretiska referensramen. Eftersom underprissättningen ökat för innovativa 

företag i större utsträckning än övriga verksamheter besitter dessa förmodligen mer 

konfidentiella uppgifter som endast en mindre grupp interna investerare har kännedom om. 

Liknande tolkning kan göras utifrån Aboody och Lev (2000) eftersom investerare ofta upplever 

svårigheter i att värdera innovativa verksamheter i och med att dessa har en avsaknad av 

organiserade marknader. Det kan vara svårt för utomstående investerare att jämföra innovativa 

företags tillgångar eftersom de har unika strukturer som investerarna troligtvis inte besitter 

fullständig kunskap om.  

 

I studiens teoretiska referensram förväntades signalteorin kunna ha en stödjande effekt för 

utomstående investerares analysmöjligheter i situationer när företagen var mer svårvärderade 

(Hottenrott, Hall & Czarnitzki 2016). Företagen förväntades kunna använda signalering i syfte 

att övertyga investerare om dess egna värde (Spence 1973), däremot verkade inte dessa signaler 

haft en framträdande övertygelse baserat på resultatet från regressionen. Leland och Pyle (1977) 

påstod att företagens innovativa aktiviteter borde sänt ut positiva kvalitetssignaler som i sin tur 

minskat informationsasymmetrin. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning investerarna 

exponerats för dessa signaler men de som tagit del av dessa verkar inte blivit övertygade. Vad 
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gäller signaleringen från innovativa företag kan bolagen sänt ut andra positiva- och negativa 

signaler, utöver de som associeras med företagens innovation, med varierande inverkan på 

underprissättningen. Eftersom studien endast avsett att undersöka sambandet mellan innovativa 

företag och underprissättning framgick inte vilka faktorer som kopplades till dessa 

signaleringar. Studien använde patent i syfte att identifiera innovativa företag, enligt Long 

(2002) och Nadeau (2010) skulle detta inneburit att underprissättning minskat eftersom patent 

reducerar informationsasymmetrin. Det kan dock inte bekräftas utifrån studiens resultat och 

därför verkade inte den förväntade effekten på underprissättningen hos innovativa företag 

överensstämma. En möjlig förklaring kan vara att en patentansökan i sig självt inte bidrar till 

en reduktion av informationsasymmetri, det borde snarare bero på hur ett företag förmedlar 

informationen om patentansökningen till marknaden. Vidare kan underprissättningen ökat för 

populationens innovativa verksamheter eftersom patent signalerar att företagen kan kapitalisera 

sin innovation, vilket är en attraktiv egenskap som borde höja det uppskattade värdet på aktien.  

 

Resultatet i den enkla regressionen kan förklaras av att innovativa företag är förknippade med 

riskfyllda investeringar (Vismara 2014). Det kan bero på att investerare tycker det är riskfyllt 

att investera i innovativa företag eftersom det inte framgår tydligt när eller om dessa kommer 

att generera återbäring. Vidare kan investerare ha ett kortsiktigt perspektiv i sina investeringar 

och i enlighet med Loughran och Ritter (2002) borde därmed garanterna finna incitament till 

att medvetet sänka teckningskurserna för att attrahera den typen av intressenter. Viljan att locka 

fler investerare och därmed sänka teckningskursen verkar däremot gälla för alla företag 

eftersom den deskriptiva statistiken redogjorde för att hela populationen i genomsnitt var 

underprissatt. Dessutom kan syftet med garanternas medvetna underprissättning, som 

Ljungqvist (2005) förklarar, ha uppstått av deras vilja att förbättra sitt rykte inför framtida 

affärsmöjligheter. Utifrån företagens perspektiv borde de dock vara missnöjda med 

underprissättningen eftersom höga alternativkostnader erhålls för bolagen (Hillier et al. 2010). 

 

4.2.2 Förklaringsgraden i regressionerna 

Förklaringsgraden för den enkla regressionen var 0,020 vilket innebar att variabeln INN 

förklarade underprissättningen med 2 %, för den multipla regressionen var förklaringsgraden 

0,034. Förklaringsgraden tenderar att öka med antalet adderade kontrollvariabler och det är 

givet förutsättningarna inte ett optimalt mått i en multipel regressionsanalys. Därmed jämfördes 

regressionerna med den justerade förklaringsgraden. Vanligtvis avtar den justerade 

förklaringsgraden för varje kontrollvariabel som adderas förutsatt att dessa inte ökar 



 
 

26 

förklaringsgraden avsevärt. I den enkla regressionen var den justerade förklaringsgraden 0,016 

och i den multipla regressionen erhölls ett negativt värde motsvarande -0,018. Vi tolkar den 

låga justerade förklaringsgraden i regression (1) som att innovation endast utgör en bråkdel av 

företagens totala verksamhet, således förklarade innovation endast en liten del av företagens 

underprissättning. Detta styrks av liknande forskning som undersökt sambandet mellan 

innovation och underprissättning där resultaten visar på låga förklaringsgrader (Lehmann & 

Streb 2016). Avseende den multipla regressionen indikerade den negativa justerade 

förklaringsgraden att kontrollvariablerna inte ökade förklaringsgraden signifikant och därmed 

förklarade inte regressionen underprissättningen för innovativa företag. 

 

4.2.3 Multipel regressionsanalys 

I den multipla regressionen var sambandet mellan INN och UND positivt i likhet med den 

enkla. Sambandet var signifikant, dock på en lägre nivå i jämförelse med den enkla 

regressionen. Resultatet från den multipla regressionen är dock inte alls signifikant och därmed 

förkastas inte hypotes H0, vilket borde bero på adderandet av studiens kontrollvariabler. 

 

Kontrollvariabeln BRA inkluderades i den multipla regressionen med ändamålet att granska 

branschspecifika faktorer som kan påverka underprissättningen, däremot redogjordes inga 

värden för dessa eftersom de bestod av flertalet dummyvariabler. Branschernas koefficienter 

uppvisade varierande positiva- och negativa samband, däremot kan dessa inte säkerställas 

eftersom alla saknade signifikans, se bilaga 2. Det framgick i den multipla regressionen att 

koefficienten för variabeln MAR var positiv vilket innebar att företag som börsnoterades på 

Stockholmsbörsen hade en högre underprissättning än de på Aktietorget. Denna effekt är i 

kontradiktion med Johnston och Madura:s (2009) forskning eftersom Stockholmsbörsen har 

striktare regleringar än Aktietorget och därmed bör ha en lägre underprissättning. Effekten från 

kontrollvariabeln MAR kunde däremot inte statistiskt säkerställas eftersom sambandet saknade 

signifikans till följd av ett högt p-värde. Variablerna lnSTO och lnÅLD:s koefficienter 

redogjorde för negativa värden motsvarande -0,6 % och -1,5 % i tabell 8. Det innebar att 

sambandet mellan såväl företagens storlek som ålder var negativt med underprissättningen i 

populationen. Resultatet är i linje med Lehman och Streb (2016) och Loughran och Ritter 

(2004) som förklarar att både företagens storlek och ålder har ett negativt samband med 

informationsasymmetri och därigenom även underprissättningen hos dessa. Däremot saknade 

variablerna signifikans till följd av högt erhållna p-värden och ingen effekt på 

underprissättningen kan därmed bekräftas. I likhet med dessa variabler var koefficienten för 
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lnTK negativ med värdet -1,3 % vilket innebar att en högre teckningskurs bidrog till en 

reducerad underprissättning. Sambandet är i enlighet med Chang et al. (2008) där författarna 

argumenterar för att högre teckningskurser minskar underprissättningen. Sambandet saknar 

däremot signifikans och kan inte statistiskt säkerställas.  
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5. Slutsats 
 

I följande avsnitt redogörs studiens slutsats, begränsningar och förslag på framtida forskning. 

 
 

Syftet med studien var att undersöka skillnaden i underprissättning mellan innovativa- och icke-

innovativa företag i samband med börsnoteringar på marknadsplatserna Aktietorget och 

Stockholmsbörsen. Den teoretiska referensramen syntetiserades i förväntade effekter på 

innovativa företags underprissättning och dessa besvarades med hjälp av statistiska hypoteser. 

Genom stöd från teorin om informationsasymmetri och signalteorin analyserades studiens 

resultat som genomfördes med en enkel- och multipel OLS-regression. Båda regressionerna 

redogjorde för att innovativa företag underprissatts mer än icke-innovativa. Förklaringsgraden 

i den enkla regressionen uppgick endast 2 %, det låga värdet tolkades som att innovation endast 

utgjorde en bråkdel av företagens totala verksamhet och därför förklarades underprissättningen 

troligtvis av ytterligare faktorer. Den enkla regressionen gav däremot ett signifikant resultat 

medan den multipla regressionen indikerade på att skillnaden inte kan förklaras av ytterligare 

företagsspecifika egenskaper. Studien kunde därför konstatera att skillnaden mellan innovativa- 

och icke-innovativa företags underprissättning var att den förstnämnda underprissatts i större 

utsträckning. 

 

5.1 Begränsningar 
En begränsning som fanns i studien var tillgängligheten på patentdata. Primärt samlades data 

in från företagens prospekt och kompletterades med information från patentdatabaser som 

tillhandahållits av PRV och EPO. På grund av begränsningen av tillgänglig information 

undersöktes innovativa företag som en dummyvariabel i vår regressionsanalys, det vill säga 

huruvida företagen ägde patenträttigheter eller saknade dessa vid tillfället de börsnoterades. 

Studien uteslöt därmed eventuella effekter som kunde förstärkts eller försvagats med antalet 

patent eller värdet i dessa. 

 

5.2 Framtida forskning 
För vidare forskning föreslås att undersöka innovativa företag ur ett annat perspektiv än 

studiens tillvägagångssätt. Det kan vara intressant att undersöka huruvida effekten vid 

underprissättning förstärks eller försvagas med antalet patent eller genom varierande 
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värderingar av dessa. Vidare kan framtida studier inkludera fler intellektuella rättigheter såsom 

exempelvis varumärken eller upphovsrätt. Studien inkluderade alla innovativa företag oavsett 

vart de ägda patenträttigheterna var registrerade geografiskt. Vidare kan fortsatta studier inom 

området undersöka huruvida det föreligger en skillnad i underprissättningen hos innovativa 

företag beroende på vilken region patenträttigheterna är beviljade i.  
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7. Bilagor 
Bilaga 1 

Företag År Marknadsplats TK SK UND 
Innovativa/Icke-

innovativa 
Coor Service Management Group 
AB  2018 Aktietorget 3,00 2,92 -2,67% 0 
ObsteCare AB 2018 Aktietorget 3,80 3,11 -18,16% 1 
CGit Holding AB 2018 Aktietorget 25,00 23,00 -8,00% 0 
InfraCom Group AB 2018 Aktietorget 6,40 9,35 46,09% 0 
Västsvensk Logistik AB 2018 Aktietorget 100,00 105,00 5,00% 0 
Smoltek AB 2018 Aktietorget 17,90 15,60 -12,85% 0 
OptiMobile AB 2018 Aktietorget 6,00 3,78 -37,00% 1 
Bygghemma Group First AB 2018 Nasdaq 47,50 42,00 -11,58% 0 
AcouSort AB 2017 Aktietorget 5,50 8,70 58,18% 1 
MenuCard AB 2017 Aktietorget 4,50 4,06 -9,78% 0 
Oncopeptides AB 2017 Nasdaq 46,00 43,00 -6,52% 1 
Acosense AB 2017 Aktietorget 8,60 10,20 18,60% 1 
MIPS AB 2017 Nasdaq 46,00 51,50 11,96% 1 
EatGood Sweden AB 2017 Aktietorget 5,90 3,89 -34,07% 1 
Ambea AB 2017 Nasdaq 75,00 82,50 10,00% 0 
SSM Holding AB 2017 Nasdaq 59,00 58,50 -0,85% 0 
Actic Group AB 2017 Nasdaq 50,50 51,00 0,99% 0 
FM Mattsson Mora Group AB 2017 Nasdaq 68,00 94,00 38,24% 1 
AcuCort AB 2017 Aktietorget 6,90 4,80 -30,43% 1 
Compare-IT Nordic AB 3017 Aktietorget 6,70 6,20 -7,46% 0 
Instalco Intressenter AB 2017 Nasdaq 55,00 65,00 18,18% 0 
MobiPlus AB 2017 Aktietorget 7,30 7,30 0,00% 0 
NorInvent AB 2017 Aktietorget 3,50 2,65 -24,29% 1 
Ayima Group AB 2017 Aktietorget 21,00 21,30 1,43% 0 
Boozt Fashion AB 2017 Nasdaq 62,00 77,50 25,00% 0 
Bonesupport Holding AB 2017 Nasdaq 27,00 32,00 18,52% 1 
NextCell Pharma AB 2017 Aktietorget 5,00 3,35 -33,00% 0 
OmniCar Holding AB 2017 Aktietorget 5,40 7,15 32,41% 0 
Enrad AB 2017 Aktietorget 5,60 4,90 -12,50% 1 
Inhalation Sciences Sweden AB 2017 Aktietorget 5,00 9,25 85,00% 1 
Balco Group Holding 2017 Nasdaq 56,00 65,50 16,96% 1 
Handicare Group AB 2017 Nasdaq 50,00 55,00 10,00% 1 
BioArctic AB 2017 Nasdaq 24,00 29,00 20,83% 1 
WeAreQiiwi Interactive AB 2017 Aktietorget 6,40 12,40 93,75% 0 
Logistri Fastighets AB 2017 Aktietorget 100,00 101,25 1,25% 0 
ESEN eSports AB 2017 Aktietorget 16,00 13,00 -18,75% 0 
BibbInstruments AB 2017 Aktietorget 5,85 9,00 53,85% 1 
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Sleepo AB 2016 Aktietorget 6,50 5,70 -12,31% 0 
Sjöstrand Coffee Int AB 2016 Aktietorget 3,70 3,32 -10,27% 0 
Invent Medic Sweden AB 2016 Aktietorget 3,00 3,59 19,67% 0 
RhoVac AB 2016 Aktietorget 8,30 13,85 66,87% 1 
Garo AB 2016 Nasdaq 73,00 102,00 39,73% 0 
Humana AB 2016 Nasdaq 62,00 74,00 19,35% 0 
Sydsvenska Hem AB 2016 Aktietorget 100,00 100,25 0,25% 0 
Plejd AB 2016 Aktietorget 6,35 11,50 81,10% 1 
Resurs Holding AB 2016 Nasdaq 55,00 55,10 0,18% 0 
Bosjö Fastigheter AB 2016 Aktietorget 100,00 106,50 6,50% 0 
Litium AB 2016 Aktietorget 10,00 8,90 -11,00% 0 
Nordic Waterproof Holding A/S 2016 Nasdaq 71,00 71,50 0,70% 1 
TF Bank AB 2016 Nasdaq 77,00 85,00 10,39% 0 
Redwood Pharma AB 2016 Aktietorget 9,00 6,35 -29,44% 0 
Shortcut Media AB 2016 Aktietorget 5,50 5,00 -9,09% 0 
VideoBur Sthlm Int AB 2016 Aktietorget 2,00 1,77 -11,50% 0 
Dignita Systems AB 2016 Aktietorget 12,00 8,95 -25,42% 0 
Absolicon Solar Collector AB 2016 Aktietorget 40,00 40,00 0,00% 1 
Cereno Scientific AB 2016 Aktietorget 7,50 6,25 -16,67% 1 
Provide IT Sweden AB 2016 Aktietorget 7,20 8,80 22,22% 0 
SynAct Pharma AB 2016 Aktietorget 6,40 5,20 -18,75% 1 
PEN Concept Group AB 2016 Aktietorget 4,60 4,90 6,52% 0 
Crowdsoft Technology AB 2016 Aktietorget 0,20 0,16 -20,00% 0 
Internationella engelska Skolan i 
Sverige AB 2016 Nasdaq 52,00 69,00 32,69% 0 
Mälaråsen AB 2016 Aktietorget 100,00 110,50 10,50% 0 
Ahlsell AB 2016 Nasdaq 46,00 56,00 21,74% 0 
Alligator Bioscience AB 2016 Nasdaq 32,50 38,10 17,23% 1 
Serneke Group AB 2016 Nasdaq 110,00 110,00 0,00% 0 
Finepart Sweden AB 2016 Aktietorget 5,85 9,25 58,12% 1 
Edgeware AB 2016 Nasdaq 29,00 29,50 1,72% 1 
AppSpotr AB 2016 Aktietorget 6,00 7,00 16,67% 0 
Eltel AB 2015 Nasdaq 68,00 73,00 7,35% 0 
Dustin Group AB 2015 Nasdaq 50,00 58,50 17,00% 0 
Troax Group AB 2015 Nasdaq 66,00 78,75 19,32% 1 
Cline Scientific AB 2015 Aktietorget 6,00 6,00 0,00% 1 
Aptahem AB 2015 Aktietorget 6,00 10,95 82,50% 1 
Tobii Technology AB 2015 Nasdaq 25,00 34,50 38,00% 1 
VibroSense Dynamics AB 2015 Aktietorget 4,95 4,47 -9,70% 1 
Transtema Group AB 2015 Aktietorget 3,80 5,05 32,89% 0 
CombiGene AB 2015 Aktietorget 10,00 8,95 -10,50% 1 
Pharmacolog i Uppsala AB 2015 Aktietorget 12,00 9,00 -25,00% 0 
Collector AB 2015 Nasdaq 55,00 63,60 15,64% 0 
Idogen AB 2015 Aktietorget 6,85 7,95 16,06% 1 
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Coor Service Management Group 2015 Nasdaq 38,00 38,00 0,00% 0 
Nanexa AB 2015 Aktietorget 9,00 10,95 21,67% 1 
Redsense Medical AB 2015 Aktietorget 10,00 4,75 -52,50% 1 
Alimak Group AB 2015 Nasdaq 93,00 101,25 8,87% 1 
Nobina AB 2015 Nasdaq 34,00 32,00 -5,88% 0 
Orezone AB 2015 Aktietorget 0,25 0,18 -28,00% 0 
Insplorion AB 2015 Aktietorget 6,40 9,50 48,44% 0 
SpectraCure AB 2015 Aktietorget 2,40 1,85 -22,92% 1 
Hybricon Bus Systems AB 2015 Aktietorget 10,00 10,20 2,00% 0 
Double Bond Pharmaceutical 
International AB 2015 Aktietorget 4,00 4,50 12,50% 0 
Oncology Venture Sweden 2015 Aktietorget 7,40 9,00 21,62% 0 
Oyj Ahola Transport Abp 2015 Aktietorget 10,72 8,40 -21,64% 0 
CLX Communications AB 2015 Nasdaq 59,00 75,00 27,12% 0 
Bravida AB  2015 Nasdaq 40,00 43,00 7,50% 0 
Hamlet Pharma AB 2015 Aktietorget 9,00 7,00 -22,22% 1 
Nanologica AB 2015 Aktietorget 20,50 21,90 6,83% 0 
Pexa AB 2015 Aktietorget 4,60 3,50 -23,91% 0 
Dometic Group AB 2015 Nasdaq 48,00 55,40 15,42% 0 
Attendo AB 2015 Nasdaq 50,00 70,00 40,00% 0 
Scandic Hotels Group AB 2015 Nasdaq 67,00 63,75 -4,85% 0 
Camurus AB 2015 Nasdaq 57,00 66,00 15,79% 1 
Zenergy AB 2015 Aktietorget 8,00 7,10 -11,25% 1 
Prebona AB 2015 Aktietorget 3,70 5,55 50,00% 1 
Quickcool AB 2015 Aktietorget 7,00 9,70 38,57% 1 
Toleranzia AB 2015 Aktietorget 7,30 9,05 23,97% 1 
DalsSpira Mejeri AB 2015 Aktietorget 8,00 7,40 -7,50% 0 
Rootfruit Scandinavia AB 2014 Aktietorget 4,35 4,90 12,64% 0 
Phase Holographic Imaging PHI AB 2014 Aktietorget 7,00 15,00 114,29% 1 
Ecoclime Comfort Ceilings AB 2014 Aktietorget 6,70 7,00 4,48% 0 
Bufab Holding AB 2014 Nasdaq 46,00 49,00 6,52% 0 
Alteco Medical AB 2014 Aktietorget 3,70 6,00 62,16% 1 
Hemfosa Fastigheter AB 2014 Nasdaq 93,00 97,50 4,84% 0 
Ortoma AB 2014 Aktietorget 4,00 4,27 6,75% 0 
Recipharm AB 2014 Nasdaq 78,00 85,75 9,94% 1 
Envirologic AB 2014 Aktietorget 6,50 5,20 -20,00% 1 
Saniona AB 2014 Aktietorget 5,00 5,15 3,00% 1 
Motion Display Scandinavia AB 2014 Aktietorget 13,00 10,10 -22,31% 0 
Dentware Scandinavia AB 2014 Aktietorget 6,00 3,75 -37,50% 1 
Moretime Professional Services AB 2014 Aktietorget 6,00 3,55 -40,83% 0 
Ambia Trading Group AB 2014 Aktietorget 14,00 12,45 -11,07% 0 
Greater Than AB 2014 Aktietorget 19,00 15,20 -20,00% 0 
Besqab AB 2014 Nasdaq 73,00 84,50 15,75% 0 
Com Hem AB 2014 Nasdaq 58,00 63,55 9,57% 0 
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Dextech Medical AB 2014 Aktietorget 10,50 10,00 -4,76% 1 
Bactiguard Holding AB 2014 Nasdaq 38,00 31,50 -17,11% 1 
Aha World AB 2014 Aktietorget 7,70 6,15 -20,13% 0 
Scandi Standard AB 2014 Nasdaq 40,00 47,00 17,50% 0 
Axon Kids AB 2014 Aktietorget 6,00 6,30 5,00% 0 
Peptonic Medical AB 2014 Aktietorget 11,50 10,50 -8,70% 1 
Igrene AB 2014 Aktietorget 10,00 11,00 10,00% 0 
Inwido AB 2014 Nasdaq 68,00 64,50 -5,15% 1 
Gabather AB 2014 Aktietorget 3,00 4,60 53,33% 1 
Oboya Horticulture Industries AB 2014 Aktietorget 14,00 14,95 6,79% 1 
Zenicor Medical Systems AB 2014 Aktietorget 12,80 12,40 -3,13% 0 
Lifco AB 2014 Nasdaq 93,00 123,00 32,26% 1 
Sealwacs AB 2014 Aktietorget 4,85 5,50 13,40% 0 
Follicum AB 2014 Aktietorget 6,00 8,00 33,33% 1 
Scandinavian Real Heart AB 2014 Aktietorget 4,60 4,00 -13,04% 1 
NP3 Fastigheter AB 2014 Nasdaq 30,00 33,80 12,67% 0 
Recyctec Holding AB 2013 Aktietorget 3,95 5,30 34,18% 0 
Arc Aroma Pure AB 2013 Aktietorget 4,80 7,50 56,25% 1 
A1M Pharma AB 2013 Aktietorget 46,00 46,00 0,00% 1 
Vivoline Medical AB 2013 Aktietorget 4,35 6,90 58,62% 1 
GuldAdam Holding AB 2013 Aktietorget 3,00 3,00 0,00% 0 
Mr Green & Co 2013 Aktietorget 27,50 27,50 0,00% 0 
Emotra AB 2013 Aktietorget 7,20 4,62 -35,83% 0 
Serstech AB 2013 Aktietorget 3,00 3,60 20,00% 1 
Synthetic MR AB 2013 Aktietorget 16,00 21,00 31,25% 1 
TiksPac AV 2013 Aktietorget 3,00 3,97 32,33% 0 
ProstaLund AB 2013 Aktietorget 9,00 16,00 77,78% 1 
Platzer Fastigheter Holding AB 2013 Nasdaq 26,50 27,90 5,28% 0 
Sanitec Oyj 2013 Nasdaq 61,00 64,75 6,15% 0 
EQL Pharma AB 2013 Aktietorget 5,00 5,80 16,00% 0 
Tourn International AB  2013 Aktietorget 6,00 6,00 0,00% 0 
Spago Nanomedical AB 2012 Aktietorget 14,19 16,00 12,76% 0 
FDT System Holding AB 2012 Aktietorget 4,45 4,58 2,92% 0 
Respiratorius AB 2012 Aktietorget 0,50 0,26 -48,00% 1 
Gullberg & Jansson AB 2012 Aktietorget 4,00 4,45 11,25% 0 
Latvian Forest Company AB 2012 Aktietorget 7,50 6,30 -16,00% 0 
RLS Global AB 2012 Aktietorget 0,29 0,15 -48,28% 1 
Medfield Diagnostics AB 2012 Aktietorget 3,90 3,70 -5,13% 1 
Brighter AB 2012 Aktietorget 3,20 3,20 0,00% 0 
Abelco Investment Group AB 2011 Aktietorget 4,50 5,10 13,33% 0 
Umida Group AB 2011 Aktietorget 0,54 0,80 48,15% 0 
Ecomb AB 2011 Aktietorget 3,00 7,00 133,33% 1 
Koggbron Fastigheter AB 2011 Aktietorget 0,85 0,85 0,00% 0 
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MediRätt AB 2011 Aktietorget 6,60 6,50 -1,52% 1 
FX International AB 2011 Aktietorget 3,75 3,89 3,73% 0 
Karolinska Development 2011 Nasdaq 40,00 40,00 0,00% 1 
Bulten AB 2011 Nasdaq 49,00 49,00 0,00% 1 
AroCell AB 2011 Aktietorget 3,20 3,30 3,12% 1 
Moberg Pharma AB 2011 Nasdaq 29,00 28,70 -1,03% 1 
Transmode AB 2011 Nasdaq 53,00 54,50 2,83% 1 
Enzymatica AB 2011 Aktietorget 3,40 7,40 117,65% 1 
Eco Byggolit AB 2011 Aktietorget 5,00 6,00 20,00% 1 
NordIQ Göteborg AB 2011 Aktietorget 4,00 4,00 0,00% 1 
TargetEveryOne AB  2010 Aktietorget 11,00 12,00 9,09% 0 
Sportjohan AB 2010 Aktietorget 1,80 2,00 11,11% 0 
Arise AB 2010 Nasdaq 55,00 53,75 -2,27% 0 
Brandworld Sverige AB 2010 Aktietorget 4,00 4,90 22,50% 0 
Hartelex AB 2010 Aktietorget 6,25 7,00 12,00% 0 
Ekomarine AB 2010 Aktietorget 9,00 8,50 -5,56% 1 
LunchExpress i Sverige AB 2010 Aktietorget 6,00 4,01 -33,17% 0 
True Heading AB 2010 Aktietorget 2,35 2,35 0,00% 0 
Layerlab AB 2010 Aktietorget 6,75 6,50 -3,70% 0 
TidyApp Sweden AB 2010 Aktietorget 25,00 25,00 0,00% 0 
Byggmax Group AB 2010 Nasdaq 46,00 48,50 5,43% 0 
Micus AB 2010 Aktietorget 1,36 0,81 -40,44% 1 
Parans Solar Lightning AB 2010 Aktietorget 6,00 5,90 -1,67% 1 
EcoRub AB 2010 Aktietorget 5,00 5,00 0,00% 1 
Mabi Rent AB 2010 Aktietorget 6,00 5,90 -1,67% 0 
MQ Holding AB 2010 Nasdaq 32,00 31,80 -0,62% 0 
PharmaLundensis AB 2010 Aktietorget 2,25 3,90 73,33% 0 
Challenger Mobile AB 2010 Aktietorget 10,00 5,05 -49,50% 0 
Lyyn AB 2010 Aktietorget 1,75 2,50 42,86% 0 
Genesis IT AB 2010 Aktietorget 0,40 0,55 37,50% 0 
Episurf Medical AB 2010 Aktietorget 4,50 4,63 2,89% 0 
WntResearch AB 2010 Aktietorget 6,00 7,45 24,17% 0 
Clinical Laserthermia Systems AB 2009 Aktietorget 6,40 7,30 14,06% 1 
Cws Comfort Window System AB 2009 Aktietorget 4,90 4,90 0,00% 1 
Net Gaming Europe AB 2009 Aktietorget 0,31 0,31 0,00% 0 
AdTail AB 2009 Aktietorget 4,00 3,90 -2,50% 0 
Procast Media AB 2009 Aktietorget 3,00 3,75 25,00% 0 
Dignitana AB 2009 Aktietorget 0,10 0,07 -30,00% 1 
Traveas AB 2009 Aktietorget 1,40 1,38 -1,43% 0 
Exini Diagnostics AB 2009 Aktietorget 1,60 2,50 56,25% 1 
Mineral Invest International MII AB 2009 Aktietorget 1,00 0,90 -10,00% 0 
Smart Energy Sweden Group AB 2009 Aktietorget 2,00 2,15 7,50% 0 
SensoDetect AB 2009 Aktietorget 10,00 10,25 2,50% 1 
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Botnia Exploration AB 2009 Aktietorget 0,14 0,19 35,71% 0 
myTaste AB 2009 Aktietorget 15,00 15,00 0,00% 0 
Micropos Medical AB 2009 Aktietorget 6,75 7,85 16,30% 1 
Safe at Sea AB 2008 Aktietorget 2,40 2,90 20,83% 0 
Eriksson Development and 
Innovation Company AB 2008 Aktietorget 1,00 0,93 -7,00% 0 
Wifog Holding AB 2008 Aktietorget 2,00 2,20 10,00% 0 
RW Capital AB 2008 Aktietorget 3,00 2,40 -20,00% 0 
GiftToday Sweden AB 2008 Aktietorget 1,80 1,75 -2,78% 0 
GlobalFun AB 2008 Aktietorget 1,15 1,35 17,39% 0 
Hammarby Bandy AB 2008 Aktietorget 10,00 11,00 10,00% 0 
DGC One AB 2008 Nasdaq 33,00 37,00 12,12% 0 
Senzime AB 2008 Aktietorget 7,50 8,60 14,67% 1 
H1 Communication AB 2008 Aktietorget 6,20 6,20 0,00% 0 
Community Entertainment Svenska 
AB 2008 Aktietorget 1,80 1,60 -11,11% 0 
NeuroVive Pharmaceutical AB 2008 Aktietorget 7,60 6,50 -14,47% 1 
Mavshack AB 2008 Aktietorget 0,90 0,90 0,00% 0 
Copperstone Resources AB 2007 Aktietorget 0,75 0,60 -20,00% 0 
Transferator AB 2007 Aktietorget 0,25 0,37 48,00% 0 
Titana AB 2007 Aktietorget 2,15 3,00 39,53% 1 
EasyFill AB 2007 Aktietorget 6,30 9,70 53,97% 1 
Novus Group International AB 2007 Aktietorget 3,70 4,05 9,46% 0 
Aerocrine AB 2007 Nasdaq 25,00 28,00 12,00% 1 
Devicom AB 2007 Aktietorget 5,00 4,90 -2,00% 0 
Water Jet Sweden AB 2007 Aktietorget 42,00 56,00 33,33% 1 
MyScoop International AB (Jojka 
Communications) 2007 Aktietorget 0,75 0,52 -30,67% 0 
C-RAD AB 2007 Aktietorget 8,20 15,00 82,93% 0 
Catering Please i Skandinavien AB 2007 Aktietorget 2,00 1,80 -10,00% 0 
Star Vault AB 2007 Aktietorget 1,20 1,80 50,00% 0 
Railcare Group AB 2007 Aktietorget 0,13 0,18 38,46% 0 
Systemair AB 2007 Nasdaq 78,00 78,00 0,00% 0 
Eastnine 2007 Nasdaq 100,00 101,50 1,50% 0 
Want AB 2007 Aktietorget 6,00 6,10 1,67% 0 
Duni AB 2007 Nasdaq 50,00 50,00 0,00% 1 
Eurocon Consulting AB 2007 Aktietorget 1,77 1,75 -1,13% 0 
Bahnhof AB 2007 Aktietorget 9,00 9,00 0,00% 0 
Kappahl Holding 2006 Nasdaq 56,00 58,75 4,91% 0 
Gant Company AB 2006 Nasdaq 141,00 193,50 37,23% 0 
Opus Group AB 2006 Aktietorget 0,90 1,38 53,33% 0 
Diös Fastigheter AB 2006 Nasdaq 31,00 28,60 -7,74% 0 
Miris Holding AB 2006 Aktietorget 4,35 3,10 -28,74% 0 
Relation & Brand AB 2006 Aktietorget 4,85 5,10 5,15% 0 
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Swedish Orphan Biovitrum AB 2006 Nasdaq 100,00 111,50 11,50% 1 
Be Group AB 2006 Nasdaq 62,00 65,00 4,84% 0 
Rezidor Hotel Group AB 2006 Nasdaq 52,00 52,00 0,00% 0 
Scirocco AB 2006 Aktietorget 3,00 3,39 13,00% 1 
MedicPen AB 2006 Aktietorget 3,75 4,00 6,67% 1 
Eurocine Vaccines AB 2006 Aktietorget 4,80 6,89 43,54% 1 
Allenex AB 2006 Nasdaq 70,00 69,50 -0,71% 1 
Tilgin AB 2006 Nasdaq 25,00 22,00 -12,00% 0 
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