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Sammanfattning 
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Författare: Niklas Franzén och Christoffer Karlsson 

Handledare: Håkan Locking 

Medbedömare: Christopher von Koch 

Examinator: Sven-Olof Collin 

Titel: Underprissättning vid börsintroduktioner, förklarar institutionella faktorer variationen i 

underprissättningsnivån? 

Bakgrund: Underprissättning vid börsintroduktioner är ett väldokumenterat fenomen med 

flera teoretiska infallsvinklar, men kvarstår fortfarande som ett utav pusslen inom finansiell 

ekonomi. Underprissättningen, som avser en positiv avkastning efter första handelsdagens 

slut, skiljer sig i nivå mellan länder och över olika tidsperioder. Formella och informella 

institutioner är viktiga dimensioner för att förstå företagens och investerarnas strategier, vilket 

gör att den institutionella miljön även kan förväntas förklara skillnader i 

underprissättningsnivån.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och hur formella och informella institutioner kan 

förklara variationen i underprissättningsnivån mellan länder.  

Metod: Studien följer ett kvantitativt förhållningssätt där 16 hypoteser deduceras. Dessa 

hypoteser består av olika formella och informella institutionella faktorer som förväntas 

påverka underprissättningsnivån. Det empiriska materialet består av 6993 börsintroduktioner 

för perioden mellan 2006 och 2014 och utgör data från 25 länder med olika institutionella 

karaktärsdrag. Korrelationer undersöks genom en korrelationsmatris medan sambanden 

analyseras med hjälp av multipla regressioner.  

Resultat: Resultaten visar att den institutionella miljön har en signifikant påverkan på 

underprissättningsnivån. En högre kvalité på de formella institutionerna minskar 

underprissättningsgraden, främst som en följd av att problemen med informationsasymmetrier 

reduceras. Graden av underprissättning påverkas också av skillnader i informella institutioner 

där olika kulturella miljöer och normer framhäver skilda beteenden hos börsintroduktionens 

inblandade parter. 
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Abstract 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus 
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Authors: Niklas Franzén and Christoffer Karlsson 

Supervisor: Håkan Locking 

Co-examiner: Christopher von Koch 

Examiner: Sven-Olof Collin 

Title: IPO underpricing, do institutional factors explain the variations in the level of 

underpricing?  

Background: IPO underpricing is a well-documented phenomenon with several theoretical 

approaches, but it is still one of the puzzles within financial economics. Underpricing, which 

refers to a positive return after the first day of trade, differ in level between countries and over 

time. Formal and informal institutions are important dimensions to understand the strategies 

used within businesses and by investors, which allows the institutional environment to also 

explain the variations in the level of underpricing. 

Purpose: The purpose of this study is to examine if and how formal and informal institutions 

can explain the variation in level of underpricing between countries. 

Method: The study follows a quantitative research approach where 16 hypotheses are 

derived. These hypotheses consist of different formal and informal institutional factors which 

are expected to explain the differences in the level of underpricing. The empirical data 

consists of 6993 IPOs between the period of 2006 and 2014 and represents 25 countries with 

different institutional characteristics. The correlations between the variables are examined in a 

correlation matrix while the relationships are analyzed by the use of multiple regressions.  

Conclusions: The results show that the institutional environment has a significant impact on 

the level of underpricing. A higher quality in the formal institutions reduces the level of 

underpricing, mainly because of reduced problems with information asymmetry. The level of 

underpricing is also affected by differences in informal institutions, where different cultural 

environments and values emphasize different behaviors of the IPO involved parties.  
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1. Inledning  

Studiens inledning beskriver de utgångspunkter som studiens ämnesval grundas på. Avsnittet 

inleder med en bakgrund till hur en börsintroduktion görs och vad underprissättning i 

samband med denna avser. Därefter följer en problemdiskussion som lyfter fram faktorer som 

förväntas bidra till underprissättning i samband med börsintroduktioner och de institutionella 

faktorernas roll i detta. Vidare utformas en konkret problemformulering samt att studiens 

syfte och bidrag presenteras. Avsnittet avslutas sedan med studiens disposition. 

1.1 Bakgrund  

Världen över finns det omkring 44 000 börsnoterade bolag (The World Bank Group, 2014). 

Anledningarna till att man som företag väljer att börsintroducera sig kan vara många, där de 

främsta motiven är strävan efter att tillhandahålla nytt kapital för att finansiera sin verksamhet 

samt att skapa en marknad för handel av företagets aktie (Ritter & Welch, 2002). Vid en 

börsintroduktion, även kallad IPO (Initial Public Offering), ger bolaget ut aktier till den 

publika aktiemarknaden för första gången. Inför introduktionen behövs en mängd information 

om företaget tas fram och offentliggöras i form av ett prospekt för potentiella investerare 

(Brealey, Myers & Allen, 2013). Prospektet innehåller således information som ligger till 

grund för ett rationellt beslutsfattande och en informativ aktiekurs (Hopp & Dreher, 2013). 

Emittenten tar vanligtvis hjälp av en tredje part, en garant, som hjälper till med att ta fram 

informationsunderlag till prospektet och med att sätta ett pris per aktie, kallat teckningskurs 

(Ljungqvist, 2006). Denna teckningskurs sätts utifrån en samlad bedömning av företagets 

tillgångsvärde och framtida utvecklingsmöjligheter, vilket kan ske antingen till ett fast pris 

eller inom ett teckningsintervall. Vanligtvis sker denna prissättning även med en 

transaktionsrabatt, där teckningskursen sätts lägre än det uppskattade marknadsvärdet. Denna 

rabatt menar Rock (1986) är en slags kompensationspremie för den begränsade tillgång till 

historisk och pålitlig information som investeraren har. Det är också denna rabatt som leder 

till det som kallas underprissättning på börsintroduktionsmarknaden. 

När priset sedan är satt sker börsintroduktionen till teckningskursen på primärmarknaden för 

att sedan handlas vidare på sekundärmarknaden på den börs där aktien har noterats (Brealey et 

al., 2013). En amerikansk studie av Ritter och Welch (2002) för perioden 1980 till 2001 visar 

att i omkring 70 procent av fallen så stiger priset per aktie redan under första handelsdagen 

och stänger till en kurs som överstiger teckningskursen, varav en så kallad underprissättning 



2 

har skett. För kvarvarande procent så håller sig omkring hälften kring teckningskursen vid 

handelsdagens slut medan resterande börsintroduktioner är något överprissatta. 

Underprissättningen syftar till skillnaden mellan teckningskursen och aktiens stängningskurs 

efter första handelsdagen (Ljungqvist, 2006; Ritter & Welch, 2002). Denna är däremot oftast 

högre än den riskpremie som kan anses rimlig (Carter & Manaster, 1990). Eftersom handeln 

på sekundärmarknaden inte inbringar något nytt kapital till företaget så blir 

underprissättningen en indirekt kostnad för företaget. Underprissättningen har i absoluta 

belopp visat sig vara i snitt dubbelt så hög som garantens avgift, varav det kan ta flera års 

operativ vinst att ersätta den summa som lämnats kvar på bordet till investeraren i samband 

med börsintroduktionen (Loughran & Ritter, 2002).  

När LinkedIn börsnoterades på New York Stock Exchange 2011 så skedde detta till en 

teckningskurs på 45 dollar per aktie. Under första handelsdagen steg kursen med cirka 109 

procent och över hundra miljoner dollar lämnades på bordet till investerarna. Samtidigt fick 

de investmentbanker som agerat garanter i börsintroduktionen dela på omkring 30 miljoner 

dollar från emittenten (Fink, 2011). Ett motsvarande exempel från Kina är när 

petroleumföretaget PetroChina noterades med en underprissättning på 163 procent på 

Shanghaibörsen 2007, vilket även gjorde dem till världens mest värdefulla företag sett till 

marknadskapitalisering (Song, Tan & Yi, 2014). Även om summorna kan anses stora för 

företagen så medför börsintroduktionen emellertid också positiva effekter som kan väga upp 

dessa kostnader. Sådana effekter kan vara att få tillgång till nytt kapital, uppnå lägre 

kapitalkostnader, skapa en handelsplats för företagets aktier samt att det skapar publicitet som 

fungerar som marknadsföring av bolaget (Ljungqvist, 2006; Ritter & Welch, 2002).  

Den konsekventa underprissättningen som sker i samband med börsintroduktioner ses som ett 

utav de stora pusslen inom finansiell ekonomi (Abrahamson & De Ridder, 2015). 

Underprissättningsfenomenet har konstaterats på flera olika marknader runt om i världen 

(Ljungqvist, 2006; Loughran, Ritter & Rydqvist, 2015; Ritter & Welch, 2002) och ställer 

frågor som såväl direkt utmanar de traditionella ekonomiska teoriernas relation mellan risk 

och förväntad avkastning som Famas (1970) effektiva marknadshypotes (Ibbotson, 1975). 

Detta har motiverat till flera studier som utifrån olika teoretiska infallsvinklar har 

argumenterat för fenomenets existens (se Brau & Fawcett, 2006; Ibbotson, 1975; Ritter, 1984; 

Rock, 1986; Welch, 1989).  
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Trots att börsintroduktioner i genomsnitt visat en positiv avkastning efter första handelsdagen, 

så är variationen i underprissättningen stor länder emellan och skiljer sig dessutom mellan 

olika tidsperioder (Engelen & van Essen, 2010; Ljungqvist, 2006; Loughran et al., 2015; 

Ritter, 1984). Exempelvis så har den genomsnittliga underprissättningen varit 17 procent i 

USA mellan 1960-2014, 27 procent i Sverige mellan 1980-2011 och hela 118 procent i Kina 

för perioden 1990-2013 (Loughran et al., 2015).  

1.2 Problemdiskussion  

Att börsintroduktioner är systematiskt underprissatta ställer frågor som direkt utmanar 

traditionella ekonomiska teoriers relation mellan risk och förväntad avkastning samt den 

effektiva marknadshypotesen (Ibbotson, 1975). Det finns en stor mängd litteratur som har 

intresserat sig för om investerare kan dra nytta av underprissättningen för att systematiskt 

kunna prestera bättre än marknaden, både på lång och kort sikt. De teorier som har skapats för 

att förklara underprissättningsfenomenet och varför företag som noteras tillåter att så stora 

summor lämnas kvar på bordet grundar sig i såväl rationella som icke-rationella argument 

(Adams, Thornton & Hall, 2008).  

De första teoretiska argumenten som skulle förklara underprissättningen berörde framförallt 

grundläggande problem med rådande informationsasymmetrier mellan emittenten, garanten 

och investeraren (Baron, 1982; Ibbotson, 1975; Logue, 1973; Rock, 1986; Welch, 1989). 

Emellertid varierar underprissättningen kraftigt mellan olika länder och över tid, varav det 

även finns andra faktorer än graden av informationsasymmetri, om man antar att denna hålls 

relativt konstant, som kan bidra till att förklara fenomenet (Ljungqvist, 2006).  

Ljungqvist (2006) delar in de teoretiska infallsvinklarna till underprissättningsfenomenet i 

fyra primära grupper, vilka tar utgångspunkt i antingen asymmetrisk information, teorier om 

kontrollöverväganden, beteendeteori eller institutionell teori. Här menar Ljungqvist (2006) att 

det i huvudsak är informationsasymmetrier som orsakar existensen av underprissättningen 

medan det är institutionella faktorer som påverkar omfattningen av den. Detta är något även 

Ritter och Welch (2002) belyser då de menar att den asymmetriska informationen och det 

rationella beslutsfattanden kan förklara en del, men att den första dagens höga avkastning likt 

fallen med LinkedIn och PetroChina även är ett resultat av irrationella beslut.  

Enligt den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) så underbyggs aktiekurser av 

fundament och är rationellt prissatta av marknaden. Antagandena om rationellt beslutsfattande 
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och nyttomaximering på en effektiv marknad är däremot allt för strikta antaganden på 

börsintroduktionsmarknaden. Detta eftersom det generellt sett råder informationsbrist, stora 

informationsasymmetrier och stor osäkerhet omkring börsintroduktionerna samt att det ibland 

enbart är prospekten som utgör beslutsunderlag för investeringar. Osäkerheten medför ofta 

heterogena förväntningar med ett irrationellt och spekulativt beslutsfattande (Song et al., 

2014), vilket blir än tydligare i outvecklade länder (Alanazi & Al-Zoubi, 2015). Utifrån detta 

menar Song et al. (2014) att underprissättningen kan hänföras till rådande ekonomiska 

rationella teorier såsom den effektiva marknadshypotesen och förhållandet mellan risk och 

förväntad avkastning, men det kan även hänföras till mer psykologiska aspekter. Graden av 

rationella och irrationella beslutsfattanden beror i sin tur på den institutionella miljön (Ritter, 

1984; Shiller, 2003).  

Den institutionella miljön avgör enligt Song et al. (2014) hur effektiv marknaden är och hur 

mycket av underprissättningen som kan hänföras till rationella och irrationella beslut. Länder 

som har mindre utvecklade finansmarknader och karaktäriseras av institutionella miljöer med 

lägre kvalité möter generellt en större osäkerhet i samband med börsintroduktioner (Boulton, 

Smart & Zutter, 2010; Lewellyn & Bao, 2014). Detta medför i sin tur att dessa länder 

använder en högre underprissättning för att kompensera för denna extra osäkerhet som 

uppstår (Beatty & Ritter, 1986; Rock, 1986). Eftersom börsnoteringar kan betraktas som en 

dimension som gynnar den ekonomiska tillväxten i ett land så är det viktigt att minska 

osäkerheten i samband med börsintroduktioner, speciellt i mindre utvecklade länder. Trots att 

det finns aktörer på marknaden som drar nytta av en ineffektiv och osäker marknad med stora 

informationsasymmetrier så menar Lewellyn och Bao (2014) att en minskad osäkerhet på 

marknaden motiverar såväl företag som potentiella investerare att engagera sig i 

börsintroduktioner.  

North (1990) menar att länder består av såväl formella som informella institutioner, vilka 

existerar för att reducera vardagliga osäkerheter. Dessa institutioner har även i samspel med 

varandra inverkan på landets ekonomi och dikterar de beteenden som anses som legitima. De 

formella institutionerna, likt lagar och regler, fungerar och utvecklas på olika sätt i olika 

informella institutioner. North (1990) menar även att informella institutioner såsom kultur och 

normer karaktäriseras av att de förändras väldigt långsamt, medan de formella institutionerna 

ändras mer frekvent utifrån politiska och ekonomiska förhållanden. Detta menar Song et al. 

(2014) syns särskilt i mindre utvecklade länder där de föränderliga reglerna kan ses som en 

fjärde huvudaktör i börsintroduktionen bredvid emittenten, garanten och investeraren.  
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Mellan nationer skiljer sig de formella institutionerna likt investerarskyddet, rättssäkerheten, 

korruptionsgraden och transparensen åt (Djankov et al., 2008; La Porta et al., 1998; Pagano & 

Volpin, 2001). Även de informella institutionerna likt uppföranderegler, beteendenormer, 

konventioner och kultur skiljer sig mellan länder (Costa, Crawford & Jakob, 2013; North, 

1990). Skillnader i formella och informella institutioner förväntas i sin tur påverka 

bolagsstyrningens effektivitet (Boulton et al., 2010), ekonomins effektivitet (North, 1990) 

separationen mellan ägare och ledning (La Porta et al., 1998) samt graden av 

underprissättning i samband med börsintroduktioner (Engelen & van Essen, 2010; Hopp & 

Dreher, 2013).  

En ineffektiv börsintroduktionsmarknad där pengar lämnas på bordet innebär en omfördelning 

av förmögenheten mellan företagen och investerarna. Eftersom endast ett fåtal procent i 

underprissättning kan innebära mångmiljonbelopp i förlorat kapital för ett företag som 

börsnoteras så är det viktigt att studera marknadens effektivitet vid börsintroduktioner. Den 

genomsnittliga börsintroduktionen i USA lämnade exempelvis 9,1 miljoner dollar på bordet 

under perioden 1990-1998, vilket gjorde att företagen i USA totalt sett lämnade 27 miljarder 

dollar på bordet under perioden. Denna kostnad är mer än dubbelt så stor som avgifterna som 

betalades till garanterna under samma period (Loughran & Ritter, 2002).  

Tidigare studier kring underprissättning vid börsintroduktioner har koncentrerats till att 

precisera förklaringar nationellt snarare än via jämförelser internationellt (se Ibbotson, 1975; 

Ritter, 1984; Ritter & Welch, 2002; Rock, 1986). Trots att formella och informella 

institutioner inverkar på flera viktiga faktorer i samband med börsintroduktionen (Boulton et 

al., 2010; North, 1990; La Porta et al., 1998) så är forskningen kring hur detta orsakar 

variationer i underprissättning över tid och i synnerhet mellan länder otillräcklig. Detta är 

även något Hopp och Dreher (2013) samt Lewellyn och Bao (2014) nämner i sina förslag till 

vidare forskning.  

De studier som tidigare gjort internationella jämförelser av underprissättningsfenomenet har i 

huvudsak utgått ifrån formella institutioner och undersökt en tidsperiod med start kring 1990-

talets början fram till mitten av 2000-talet (se Banerjee, Dai & Shrestha, 2011; Boulton et al., 

2010; Engelen & van Essen, 2010; Hopp & Dreher, 2013). Denna tidsperiod innefattar den så 

kallade IT-bubblan där psykologiska aspekter hade en större effekt på marknaden än normalt 

(Shiller, 2003). Detta syns även i underprissättningsnivån för de företag som noterades. 

Exempelvis så var den genomsnittliga underprissättningen i USA omkring 7,4 procent under 
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80-talet. Därefter steg den till 65 procent under IT-bubblan mellan åren 1999-2000 för att 

sedan falla till omkring 14 procent år 2001 (Ritter & Welch, 2002).  

För att förklara underprissättningen utifrån formella institutioner har tidigare forskning 

dessutom primärt använt La Portas et al. (1998) index om hur investerarskyddet påverkar 

aktiemarknaden och ägarstrukturen. Dessa index har kritiserats för att vara gamla, felkodade 

och för att ha använt svaga variabler (Djankov et al., 2008). Dessutom använder de 

klassificeringar som inte heller har tagit någon hänsyn till om eventuella förändringar i 

skyddet har skett för den tidsperiod som observerats (Koch, Nilsson & Eriksson, 2012). 

Eftersom de formella institutionerna förändras snabbt i olika politiska och ekonomiska klimat 

(North, 1990) så är det viktigt att ta hänsyn till dessa förändringar. Särskilt viktigt är det i mer 

outvecklade länder där regler förändras relativt snabbt och där avregleringar kan påverka 

utfallet vid börsintroduktioner över en natt. Detta exemplifierar Song et al. (2014) utifrån 

Kina där teckningskurserna före juni 2009 var tvungna att sättas under ett PE-tal på 30. När 

dessa regler togs bort kunde teckningskurserna höjas till mer rimliga nivåer, vilket även 

minskade problemen med underprissättning.  

Regleringar är emellertid endast ett element av den uppsättning formella institutioner som kan 

förväntas påverka börsintroduktionen och underprissättningen vid den. Eftersom 

beslutsfattandet generellt värderas utifrån den övergripande institutionella miljön och inte 

endast utifrån ett fåtal aspekter (Lewellyn & Bao, 2014; Slangen & van Tulder, 2009) så är 

det viktigt att utgå från ett holistiskt perspektiv med flera set av institutionella orienteringar 

som förväntas påverka underprissättningen vid börsintroduktioner. Denna studie avser därför 

att förklara underprissättningen utifrån såväl formella som informella institutioner, vilka är 

viktiga för såväl de företag och garanter som ska genomföra börsnoteringarna som för de 

investerare som väljer att investera i börsintroduktioner världen över.  

Problemformulering: Vilken påverkan har formella och informella institutioner på nivån av 

underprissättning vid börsintroduktioner?  

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka om och hur formella och informella institutioner kan förklara 

variationen i underprissättningsnivån mellan länder.  
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1.4 Studiens bidrag  

Skillnader i formella och informella institutioner länder emellan är viktiga dimensioner för att 

förstå företags verksamheter, finansieringsbeslut och strategier världen över (Lewellyn & 

Bao, 2014). Fokus har i tidigare studier primärt legat på att precisera underprissättningen utan 

att ta hänsyn till bakomliggande institutionella faktorer och hur dessa påverkar de låga 

teckningskurser som sätts på primärmarknaden eller den psykologi som råder på 

sekundärmarknaden.  

Denna studie inom börsintroduktionsområdet förväntas bidra med att förklara om och hur 

formella och informella institutioner samt det komplexa samspelet dem emellan påverkar 

underprissättningen vid börsintroduktioner. Det råder ännu ingen teoretisk konsensus kring de 

faktorer som kan tänkas förklara underprissättningsfenomenet och det finns fortfarande 

utrymme för mer grundliga analyser. Detta gäller framförallt för de informella institutionella 

faktorernas påverkan på aktiviteten av börsintroduktioner (Lewellyn & Bao, 2014) och den 

underprissättning som uppstår vid dessa (Hopp & Dreher, 2013).  

Studien är således viktig för att förklara vad företag i olika institutionella miljöer bör 

reflektera över och hur de ska agera när de ska gå till börsen för att anskaffa kapital, vilket är 

av betydelse för den nationella ekonomin, för investerarna och för regelsättarna. Genom att 

använda mer detaljrika dataindex kring formella institutioner som även tar hänsyn till 

institutionell förändring över tid, så kan denna studie göra en mer grundlig analys. Därtill 

kommer oprövade informella institutionella mått av framförallt kulturell karaktär att testas 

mot variationen i underprissättningen. 

1.5 Disposition  

Studien kommer i följande avsnitt presentera och motivera de metodval som gjorts för att 

kunna besvara studiens syfte. Därefter följer en teoretisk referensram som först presenterar 

börsintroduktionsområdet innan den går vidare in på djupet för att förklara rådande 

underprissättningsteorier utifrån Ljungqvists (2006) fyra kategoriseringar. Dessa teorier ligger 

sedan till grund för den följande hypotesuppbyggnaden där hypoteser härleds utifrån olika 

formella och informella institutionella faktorer. Avsnitt 4 presenterar sedan den empiriska 

metoden som beskriver operationaliseringen samt insamling och bearbetning av data. Avsnitt 

5 redogör först för deskriptiv statistik och korrelationen mellan variabler för att sedan 

presentera resultatet av linjära regressionsanalyser. Studiens resultatdel kommer även 
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behandla icke-linjära samband samt en modell som byggs upp utifrån metoden general-to-

specific. De empiriska resultaten diskuteras därefter i studiens analysavsnitt som inleder med 

att analysera de formella och de informella institutionernas påverkan var och en för sig, för att 

sedan belysa vikten av dem båda och hur de kan komplettera varandra för att förklara 

underprissättningsfenomenet. Studiens slutsatser, implikationer och möjligheter för fortsatt 

forskning kring underprissättningsfenomenet presenteras avslutningsvis i avsnitt 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2. Metod 

Metodavsnittet motiverar och redogör för studiens tillvägagångssätt, ställningstaganden och 

deduktiva forskningsansats. Här presenteras även de informationskällor och teoretiska 

utgångspunkter som använts för att undersöka hur institutionella faktorer påverkar 

underprissättningsnivån vid börsintroduktioner.  

2.1 Val av teoretisk referensram  

Studiens syfte är att undersöka institutionella förklaringar till variationen i underprissättning i 

samband med börsintroduktioner. För att uppnå detta syfte så behöver flera teorier och 

aspekter identifieras. Det finns flertalet teorier som lyfter fram orsaker till underprissättning i 

samband med börsintroduktionen. Den teoretiska referensramen i denna studie utgörs i 

huvudsak av de teorier som faller in under någon av de fyra kategorier som Ljungqvist (2006) 

delar upp argumentationen för underprissättningsfenomenet i. Dessa kategorier delas upp i 

teorier om asymmetrisk information, teorier om kontrollöverväganden, beteendeteori och 

institutionell teori. Teorierna inom dessa grupperingar omfattar flera potentiella förklaringar 

till underprissättningen vilket gör studien genomgripande.  

Begreppet underprissättning används i denna studie synonymt med första handelsdagens 

avkastning, vilket avser skillnaden mellan teckningskursen och första handelsdagens 

stängningskurs. Därmed används primärt de teorier som kan appliceras på första 

handelsdagens avkastning och inte hur avkastningen för börsintroduktioner ser ut på längre 

sikt. Bryman och Bell (2011) menar att ett begrepp kan innehålla flera dimensioner, där 

användning av dimensionerna gör att man kan skapa sig en flerdimensionell profil för 

begreppet. Formella och informella institutioner är sådana begrepp som innefattar flera 

aspekter (Hofstede, 2001; House et al., 2004; Lewellyn & Bao, 2014; North, 1990). 

Exempelvis ses kultur många gånger som en synonym till informella institutioner (Costa et 

al., 2013; Lewellyn & Bao, 2014), vilket innehåller flertalet dimensioner likt 

osäkerhetsundvikande, framtidsorientering och maktdistans (Hofstede, 2001; House et al., 

2004). Den teoretiska referensram som används för att fånga de breda institutionella 

begreppen består framförallt av aspekter från Hofstede (2001), House et al., (2004), 

Kaufmann, Kraay och Mastruzzi (2010) samt North (1990).  
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2.2 Forskningsansats och undersökningsstrategi  

Bryman och Bell (2011) menar att den dimension av teorier som finns i anslutning till 

forskningsfrågan är viktig för valet mellan deduktiv och induktiv forskningsansats. 

Omfattande teoretiska utgångspunkter kring underprissättningsfenomenet och institutionella 

teorier gör att hypoteser kan härledas och prövas utifrån den befintliga teorin. Därmed lämpar 

sig den deduktiva metoden bra för att besvara studiens syfte kring hur institutionella faktorer 

kan förklara variationer i underprissättningsnivån. Att istället inducera teorier hade krävt en 

omfattande forskning på en mer detaljrik nivå i olika nationer. Dessutom har redan en stor 

mängd forskning kring underprissättningsfenomenet gjorts på nationell nivå, vilket gör det 

svårt att hålla sig till studiens syfte och att samtidigt tillföra något nytt till den befintliga 

forskningen genom att använda ett induktivt förhållningssätt. Ett sådant tillvägagångssätt där 

flera specifika faktorer på nationsnivå inkluderas hade dessutom gjort modellen som ska 

förklara de institutionella faktorernas inverkan på underprissättningsnivån ytterst komplex. 

Eftersom ett sådant tillvägagångssätt inte hade följt ett holistiskt perspektiv som här kommer 

att användas för att besvara studiens forskningsfråga, så utgår denna studie ifrån en deduktiv 

forskningsansats för att få en objektivitet där resultaten kan generaliseras.  

Valet av undersökningsdesign och undersökningsmetod beror på hur studien prioriterar olika 

dimensioner i forskningsprocessen, vilket generellt styrs av forskningssyftet (Bryman & Bell, 

2011). I studien används i huvudsak en komparativ undersökningsdesign som ska bidra med 

att förklara variationer i underprissättning mellan olika nationer. Denna utformning kan enligt 

Bryman och Bell (2011) ses som en förlängning av tvärsnittsdesignen som lämpar sig bra för 

kvantitativ forskning. Den kvantitativa metoden följer vanligtvis det deduktiva synsättet där 

hypoteser som utformas kan härledas till befintliga teorier. Detta är även ett vanligt 

tillvägagångssätt vid studier kring underprissättning vid börsintroduktioner (se Banerjee et al., 

2011; Boulton et al., 2010; Costa et al., 2013; Engelen & van Essen, 2010; Hopp & Dreher, 

2013; Lewellyn & Bao, 2014). Alternativet att använda en mer kvalitativt inriktad strategi 

hade inte lämpat sig inom forskningsområdet då det är ytterst svårt att täcka alla eventualiteter 

och skeenden som kan påverka själva börsintroduktionen och underprissättningen. Därför har 

övergripande mått och fundamentala förklaringar använts utan att specifikt studera detaljer 

kring olika länders lagar och regler. En mer kvalitativ inriktad studie hade således inte 

bidragit till att besvara studiens syfte i samma grad som en kvantitativ metod förväntas göra. 

Problemet med underprissättning angrips med detta som bakgrund således utifrån en 
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kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv forskningsansats. Här har ett positivistiskt 

förhållningssätt används för att göra studien objektiv och generaliserbar. 

2.3 Informationskällor och insamling av data  

För att besvara de hypoteser som preciseras i studien och för att göra förklarande analyser 

kring dessa krävs omfattande datainsamling från flera källor. I denna studie används 

insamling av sekundärdata som teknik för att kunna gör en mer omfattande studie kring de 

institutionella faktorernas förklaring av underprissättningen. Genom att använda sekundärdata 

så sparas mycket tid vilket gör att ett större fokus kan läggas på att analysera informationen. 

Dessutom ger sekundärdata ett brett informationsunderlag som skapar möjligheter att göra 

tvärkulturella analyser över tid (Bryman & Bell, 2011), vilket är syftet med denna studie.  

En hög pålitlighet och relevans kring insamlad litteratur krävs för att göra trovärdiga analyser. 

Huvudparten av den litteratur som används i denna studie är därför Peer Review artiklar som 

är hämtade från ansedda och högt rankade tidsskrifter såsom Journal of Finance och Journal 

of Financial Economics (Scimagojr, 2014). Att artiklarna är sakkunnigt granskade, 

publicerade i ansedda tidsskrifter och skrivna av framstående forskare inom 

underprissättningsfenomenet gör att kvalitén kan anses hög. Artiklarna som används, 

framförallt de av Jay Ritter, Tim Loghran och Ivo Welch, är även refererade i flera senare 

studier kring underprissättningsfenomenet. För att undvika tolkningar från andrahandskällor 

så hämtas informationen från den primära forskningskällan. För att hitta dessa relevanta 

artiklar används däremot andrahandskällornas referenslistor, för att sedan hitta den primära 

källan genom sökningar i databaserna Onesearch eller Google Scholar. För att studera de 

institutionella faktorernas förklaring till underprissättningsfenomenet utifrån dagens 

marknadsförutsättningar används emellertid även senare publicerade studier. Trots att en del 

av dessa artiklar inte är publicerade i ansedda tidsskrifter så används de med mål att hitta nya 

infallsvinklar i olika länder kring variationer i underprissättning som de institutionella 

faktorerna kan förklara. Därtill har litteratur i bokform används för att komplettera teorierna 

inom institutionell vetenskap. 

En aspekt att beakta vid tvärkulturella jämförelser över tid är att olika myndigheter och 

forskare registrerar och analyserar sin information på olika sätt och utifrån olika kriterier. 

Dessutom har mycket av forskningen koncentrerats till att förklara underprissättningen på 

nationsnivå, framförallt inom USA och Storbritannien, vilket gör att valet av att använda 

dessa ansedda källor kan få konsekvenser för hypotesuppbyggnaden och analysen.  
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Hårddata i form av förhållandet mellan teckningskurs och första handelsdagens 

stängningskurs, det vill säga underprissättningen, utgår huvudsakligen från den 

sammanställande studien av Loughran, Ritter och Rydqvist (1994) som har uppdaterats av 

Ritter flertalet gånger fram till och med 2015. Denna sammanställande studien som 

presenterar data kring underprissättningen vid börsintroduktioner för ett flertal länder över tid 

har även använts av ett antal senare studier kring börsintroduktioner. Att använda 

sekundärdata är däremot riskabelt då det skapar utrymme för såväl kvalitetsbrist som 

misstolkningar. Den sammanställande studien av Loughran et al. (1994), kan ses som en 

erkänd källa, men de har samlat in data för underprissättningen från diverse artiklar och källor 

från olika nationer, vilket gör att det mer problematiskt att kontrollera kvalitén på det 

underliggande dataunderlaget.  

För att skapa en hög validitet behövs det en hög korrelation mellan den operationella och 

teoretiska definitionen (Bryman & Bell, 2011). För att få med flera av de dimensioner som 

begreppen formella och informella institutioner inkluderar så används i denna studie mått från 

Worldwide Governance Indicators (WGI) presenterade av The World Bank Group och mått 

från Global Competitiveness Index (GCI) presenterade av World Economic Forum. Dessa två 

källor ska representera mått på kvalitén i de olika nationernas formella institutioner. För de 

informella institutionerna så används framförallt Houses et al. (2004) GLOBE Study som 

inkluderar nio mått på informella institutioner. Dessa mått är en vidareutveckling av 

Hofstedes (2001) mått på kulturella dimensioner vilka båda kan hämtas från Hofstedes 

hemsida (Hofstede, 2016). Därtill tillkommer tre andra informella mått för att besvara 

studiens hypoteser, vilka presenteras mer i detalj tillsammans med de övriga måtten i den 

empiriska metoden. De formella och informella institutionsmåtten är fundamentala i 

uppbyggnaden av hypoteserna. De informationskällor som går att koppla till dessa mått blir 

därmed av grundläggande betydelse i denna studie.  

Målet med det valda tillvägagångssättet och de ställningstaganden som gjorts är att de ska 

skapa en trovärdig och objektiv studie där studiens resultat går att generalisera. Studiers 

resultat påverkas emellertid av åsikter och värderingar som styr forskningsprocessen (Bryman 

& Bell, 2011). Framförallt är de institutionella faktorerna föremål för tolkningar då det som 

North (1990) beskriver inte råder någon direkt klarhet vad formella och informella 

institutioner är för någonting. Den vaga preciseringen skapar således utrymme för 

subjektivitet, vilket även påverkar valet av källor och variabler.  
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3. Teoretisk referensram 

Avsnittet ger inledningsvis en genomgång av den forskning som tidigare gjorts inom 

börsintroduktionsområdet. Därefter presenteras underprissättningsfenomenet utifrån 

Ljungqvists (2006) fyra kategoriseringar. Till en början redogörs det för de vetenskapliga 

teorierna om asymmetrisk information, institutioner, kontrollöverväganden samt 

beteendeteori. Sedan skildras formella och informella institutionella faktorer som utifrån 

teorierna förväntas ha en påverkan på variationen i underprissättningsnivån mellan länder. 

Detta sker i en hypotesuppbyggnad som utmynnar i studiens 16 huvudhypoteser.  

3.1 Börsintroduktion 

En börsintroduktion sker då ett aktiebolag noterar hela eller delar av sitt aktieinnehav på en 

börs för handel av den publika marknaden. Anledningen till att man som företag väljer att gå 

publikt är i huvudsak för att få tillgång till nytt kapital eller för att skapa en marknad för 

handel av företagets aktier (Ritter & Welch, 2002). Andra motiv till att börsintroducera sig är 

att det möjliggör för riskkapitalister att lösa ut sitt kapital (Jenkinson & Ljungqvist, 2001), det 

fastställer ett marknadsvärde för företaget (Brealey et al., 2013), det kan minimera 

kapitalkostnaden (Brennan & Franks, 1997), det skapar publicitet och aktieanalytikers 

uppmärksamhet (Ritter & Welch, 2002) samt att det breddar ägarbasen (Ljungqvist, 2006).  

Börsintroduktionen sker vanligtvis med hjälp av en tredje part, en garant, som hjälper till att 

genomföra börsintroduktionen och att sätta ett pris per aktie. En garant, vanligtvis ett eller 

flera investmentbolag, fungerar även som rådgivare och kvalitetssäkrare i samband med 

börsintroduktionen. Garanten står generellt för en stor del av risken, delvis beroende på hur 

kontraktet utformas med emittenten (Brau & Fawcett, 2006). Vanligtvis säljer emittenten ut 

hela eller delar av sitt aktieinnehav till nya investerare på primärmarknaden med hjälp av 

garanten som oftast åtar sig att köpa de återstående aktierna som inte blir uppköpta av 

allmänheten (Loughran & Ritter, 2002).  

Prissättningen samt när och hur man väljer att gå publikt kan ske på olika sätt, vilket generellt 

sett garanten avgör. De vanligaste metoderna som används för att bestämma teckningskursen 

är genom ett fastpriserbjudande, genom ett anbudsförfarande (book building), genom aktion 

eller genom en hybridmetod (Engelen & van Essen, 2010). När i tiden man som företag väljer 

att gå publikt beror på flertalet ekonomiska förhållanden på såväl företagsnivå som på global 

och nationell nivå. Generellt syns det en ökning av antalet introduktioner när marknaden 
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anses som het, vilket i sammanhanget innebär en period då det råder hög initialt avkastning 

vid börsintroduktioner (Lewellyn & Bao, 2014; Ritter, 1984). Denna höga avkastning anses 

dock inte motsvara den risk man tar av att investera i börsintroduktionen. Avkastningen kan 

därmed inte förklaras av de rationella ekonomiska modellerna där högre förväntad avkastning 

också medför en högre risk. En introduktion när marknaden anses som het innebär också 

större svårigheter vid fastställandet av teckningskursen då psykologiska aspekter påverkar 

aktiekursen i större utsträckning (Shiller, 2003). Detta syns exempelvis under den heta IT-

bubblan kring åren 1999-2000 då den genomsnittliga underprissättningen i USA var omkring 

65 procent, för att sedan falla till omkring 14 procent nästkommande år (Ritter & Welch, 

2002). Att börsintroducera företaget under heta marknader medför däremot ofta höga nivåer 

av underprissättning och stora summor pengar som lämnas kvar på bordet till investerarna 

(Loughran & Ritter, 2002). Att emittenten och garanten ändå försöker träffa heta marknader 

beror på att de under denna period kan få in mer kapital jämfört med under en kall marknad 

där en lägre teckningskurs hade behövts för att attrahera investerare.  

3.1.1 Forskning inom börsintroduktionsområdet 

Underprissättningsfenomenet är ett av de mest omfattande ämnena som studerats inom 

börsintroduktionsområdet (Song et al., 2014). Empiriskt har underprissättningen kunnat 

konstateras på flera marknadsplatser runt om i världen (Ljungqvist, 2006; Loughran et al., 

2015; Ritter & Welch, 2002), vilket i sin tur har inspirerat till stora mängder teoretiska 

förklaringar genom åren (Ljungqvist, 2006).  

Det finns utöver underprissättningsfenomenet, som presenteras mer ingående i nästkommande 

avsnitt, en rad andra områden som har studerats inom börsintroduktionsämnet, såsom 

variationen i börsintroduktionsaktiviteten (Ritter & Welch, 2002; Lewellyn & Bao, 2014), 

varför företag väljer att gå publikt (Brau & Fawcett, 2006; Ritter & Welch, 2002), förändring 

i ägarstrukturen vid börsintroduktionen (Bock & Schmidt, 2015; Foley & Greenwood, 2010) 

och även garanters användning utav prisstabilisering i samband med börsintroduktionen 

(Aggarwal, 2000; Asquith, Jones & Kieschnick, 1998). 

Därtill har tidigare studier undersökt de börsnoterade bolagens långsiktiga prestation på 

aktiemarknaden. Bortsett från den initiala avkastningen under första handelsdagen så har det 

visat sig att de nynoterade bolagens aktier därefter har presterat sämre än övriga marknaden. 

Denna negativa långsiktiga prestation på marknaden visar således på ett ytterligare fenomen, 



15 

vilket också skapar frågor om marknadens effektivitet (Ritter, 1991; Ritter & Welch, 2002; 

Song et al., 2014). 

3.2 Underprissättning 

Vid börsintroduktioner är underprissättning ett vanligt förekommande fenomen. 

Underprissättning används ofta som en synonym till första dagens positiva avkastning 

(Loughran & Ritter, 2004), vilket syftar till skillnaden mellan teckningskursen på 

primärmarknaden och första handelsdagens stängningskurs. Denna skillnad brukar också 

uttryckas som att företaget lämnar pengar kvar på bordet, vilket mäts utifrån det belopp som 

utgörs av skillnaden mellan introduktions- och stängningskursen multiplicerat med antal 

utgivna aktier vid börsintroduktionen (Ljungqvist, 2006). Att den systematiska 

underprissättningen enbart skulle bero på felaktiga fundamentala värderingar eller på en 

riskpremie till investerarna är enligt Ritter och Welch (2002) osannolikt. Emellertid finns det 

ingen dominerande teori bakom underprissättningsfenomenet.  

Idag finns det flera olika teoretiska förklaringar och argument till varför underprissättning 

uppstår på börsintroduktionsmarknaden. Dessa teorier har utformats allt eftersom det att 

underprissättningen har bevisats på flera av världens kapitalmarknader, där olika forskare har 

argumenterat för olika faktorers påverkan. Ljungqvist (2006) redogör för empiriska bevis till 

flertalet av teorierna, även om vissa teorier också har fått utstå kritik för att inte anses kunna 

gälla under olika institutionella förhållanden. Olika institutionella kontexter har därmed lett 

till att man argumenterat för skilda orsakssamband till underprissättningsfenomenet.  

De olika teorierna som försöker förklara underprissättningen har tagit skilda utgångspunkter, 

vilket litteraturen vanligtvis delar in i olika kategorier. Ljungqvist (2006) gör ett sådant 

urskiljande beroende på om teorierna tar utgångspunkt i asymmetrisk information, 

institutionell teori, irrationella investerares beteende eller rörande olika ägandeformer och 

övervägandet av kontroll.  

3.2.1 Teorier som baseras på asymmetrisk information 

Både Ritter och Welch (2002) och Ljungqvist (2006) kategoriserar in teoretiska argument 

som bygger på att det råder asymmetrisk information mellan emittenten, garanten och 

investerarna. Dessa teorier förutsätter att parterna har tillgång till olika information, att 

företagstransparensen är begränsad och att underprissättning är positivt korrelerat med graden 

av informationsasymmetri (Banerjee et al., 2011; Ljungqvist, 2006; Ritter & Welch, 2002).  
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Om man antar att emittenter är mer informerade än investerarna så möter de rationella 

investerarna ett problem av att skilja på emittenter med bättre och sämre kvalité. För att ett 

företag ska kunna urskilja sig från den dåliga gruppen av emittenter med hög riskkaraktär, så 

försöker de på ett transparent sätt visa upp sina riskkaraktärsdrag i prospektet för att minska 

asymmetrierna (Carter & Manaster, 1990) och signalera om en hög kvalité genom att 

strategiskt underprissätta teckningskursen (Ritter & Welch, 2002). Signalen som emittenten 

härmed skickar ut är att de har råd att lämna kvar pengar på bordet vid börsintroduktionen, då 

de resonerar som så att de kan ta igen detta vid ett senare anskaffningstillfälle. Dessutom kan 

underprissättningen vara ett sätt för emittenten att lämna en god eftersmak hos investerarna 

(Ibbotson, 1975; Ljungqvist, 2006; Ritter & Welch, 2002), vilket i teorin kan gynna företaget 

vid framtida nyemissioner (Ljungqvist, 2006). Företag av sämre kvalité håller däremot inte 

lika hög transparens och undviker således avsiktligt att visa upp sin låga kvalité. Dessa företag 

är även mindre villiga att underprissätta teckningskursen då de snarare försöker få in så 

mycket kapital som möjligt vid börsintroduktionen, innan investerarna får veta dess sanna 

kvalité (Ljungqvist, 2006).  

Vänder man på förhållandet och antar att investerare är mer informerade än emittenten, så 

möter emittenten en osäkerhet kring marknadens efterfrågan på aktien. Även om det råder 

informationsasymmetrier investerare emellan så måste börsintroduktionen trots detta vara 

underprissatt för att emittenten och garanten ska kunna attrahera investerare, vilket förklaras 

utifrån två alternativa teorier (Ritter & Welch, 2002). Den första kan förklaras utifrån Rocks 

(1986) modell winner’s curse, vilket är en tillämpning av Akerlofs (1970) lemons problem. 

Rock (1986) menar att de investerare som besitter mer information kan avgöra när 

teckningskursen är lägre än aktiens sanna marknadsvärde, medan de investerare som är 

mindre informerade inte kan göra denna bedömning. Detta leder till att oinformerade 

investerare tecknar i både övervärderade och undervärderade börsintroduktioner medan de 

informerade enbart i de senare. Med detta snedvridna urval av investerare så menar Rocks 

(1986) winner’s curse att det krävs att avkastningen är icke-negativ för att de oinformerade 

investerarna åtminstone ska kunna gå jämnt ut. Eftersom att de investerare som inte är 

tillräckligt informerade om bolagets sanna värde är nödvändiga för en fungerande 

börsintroduktionsmarknad så måste således börsintroduktioner i genomsnitt vara 

underprissatta för att dessa investerare inte ska lämna börsintroduktionsmarknaden.  

Welchs (1992) beteendeteori om informationskaskad kan också förklara underprissättningen 

vid vissa former av börsintroduktioner. Teorin bygger på att en investerare kan bedöma 
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intresset hos andra investerare. Utifrån om erbjudandet uppfattas som eftertraktat eller inte så 

avgör investerarna huruvida de ska investera i börsintroduktionen eller ej. Detta beteende, 

som sker oberoende av investerarens egen bedömning av företagsvärdet, resulterar enligt 

Ljungqvist (2006) i att efterfrågan antingen förblir låg eller att det sker en snöbollseffekt i 

form av en starkt övertecknad börsintroduktion. Möjligheten finns således för emittenten att 

erbjuda sin aktie till ett underpris vilket kan sätta igång en sådan positiv kaskadeffekt och 

minska risken för att börsintroduktionen blir ett misslyckande (Ljungqvist, 2006; Ritter & 

Welch, 2002). 

Emittenter skulle också kunna vara mindre informerade gentemot garanten som är 

specialiserad på börsintroduktionsmarknaden. På så sätt uppstår en agent-principalrelation 

mellan dem båda. Eftersom det är en kostsam process för emittenten att övervaka garantens 

arbete, av att få aktierna tecknade, så måste emittenten tillåta en viss grad av underprissättning 

enligt Baron (1982). Dessutom argumenterar Habib och Ljungqvist (2001) för att 

underprissättningen kan fungera som ett substitut för den annars kostsamma 

marknadsföringen av börsintroduktionen. Dock menar Adams et al. (2008) att garanten har 

incitament av att underprissätta börsintroduktionen för att med större sannolikhet få den 

fulltecknad, även om detta inte får ske till en för hög grad då det kan skada ryktet som 

garanten har på börsintroduktionsmarknaden. 

3.2.2 Teorier som baseras på institutionella förklaringar 

Ljungqvist (2006) menar att det som orsakar underprissättningen beror på rådande 

informationsasymmetrier medan graden av underprissättning påverkas av institutionella 

faktorer. Boulton et al. (2010) instämmer med detta och menar att det framförallt är formella 

institutionella skillnader som är den viktigaste faktorn för att förklara variationsgraden i 

underprissättningen. Emellertid så finns det argument som menar att institutionella orsaker 

även kan förklara varför underprissättning överhuvudtaget uppstår på marknaden. Även om 

dessa teorier inte har ett direkt fokus på att förklara variationsskillnaden mellan länder så 

ligger de till grund för vilken påverkan den institutionella kontexten kan ha på 

underprissättningsfenomenet.  

En förklaring till att emittenten och garanterna skulle välja att underprissätta sina aktier är för 

att minska sannolikheten för en eventuell stämning i framtiden. Att avsiktligt underprissätta 

aktien skulle då fungera som en försäkring mot möjliga kostsamma tvister med missnöjda 

investerare (Banerjee et al., 2011; Ljungqvist, 2006). Teorin presenterades först i en 
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amerikansk miljö av Logue (1973) och Ibbotson (1975), men enligt Ljungqvist (2006) kan 

denna risk skilja sig åt beroende på olika legala ansvarsregler, varav sannolikheten av att bli 

stämd kan skilja sig åt mellan länder. Studier har däremot visat att denna risk inte är 

ekonomiskt signifikant i ett flertal länder (Ljungqvist, 2006). Likaså uttrycker Banerjee et al. 

(2011) att denna risk ökar desto lättillgängligare de juridiska resurserna blir i ett land. Om 

emittenten har överskattat vinstpotentialen, underskattat möjliga förluster eller lämnat 

felaktiga uppgifter i prospektet, så skulle detta kunna innebära betydande legala avgifter. 

Ritter och Welch (2002) är dock skeptiska till att underprissättningen skulle vara ett 

kostnadseffektivt sätt att skydda sig mot rättegångar eller vara en konsekvens av att man inte 

skulle kunna rättfärdiga en högre teckningskurs. 

En annan institutionell förklaring till underprissättningsfenomenet är att det i flera länder är 

tillåtet för garanten att erbjuder en service av att försöka minska eventuella kursnedgångar 

handelsdagarna efter börsintroduktionen, så kallad prisstabilisering (Ljungqvist, 2006). 

Asquith et al. (1998) visar att garanter både använder underprissättning och prisstabilisering, 

vilket de vidare åsyftar till att den initiala avkastningen inte kan antas utgöra ett slumpmässigt 

urval med en medelavkastning nära noll. I närvaro av prisstabiliseringsaktiviteter blir det 

således inte lika många eller lika stora negativa utfall efter första dagens handel. Detta gör att 

den negativa svansen i fördelningen tenderar att elimineras. Även Aggarwal (2000) menar att 

man måste ta hänsyn till dessa aktiviteter när börsintroduktionsmarknaden studeras. Däremot 

menar hon att det ofta råder brist på data och en svag transparens om hur detta går till 

praktiskt. I sin studie fann hon att prisstabilisering inte förekommer i ren form men att det 

finns utrymme för garanten att ta till olika medel för att stabilisera kursen. Dessa 

stabiliseringsaktiviteter har även påverkan på investerarnas benägenhet att teckna i aktien. 

Enligt Aggarwal (2000) kan potentiella investerares intresse för aktien påverkas negativt om 

denna prisstabiliseringsservice inte erbjuds av garanten, vilket också kan bidra till att skapa en 

negativ kaskadeffekt före börsintroduktionen.  

Ljungqvist (2006) nämner också att dagliga volatilitetsbegränsningar som råder på vissa 

kapitalmarknader kan vara en institutionell effekt som påverkar underprissättningsnivån. Om 

ett tak för den dagliga fluktuationen råder kan detta således begränsa den initiala 

avkastningen. För staterna i Gulfrådet är aktiepriserna tillåtna att fluktuera fritt på 

börsintroduktionsdagen, men annars gäller en maximal prisuppgång eller nedgång med 10 

procent per handelsdag (Alanazi & Al-Zoubi, 2015). Ett annat exempel är Athens Stock 

Exchange som under 90-talet hade en volatilitetsbegränsning på 8 procent (Ljungqvist, 2006). 
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En annan inverkande faktor kan vara statens inblandning. I Kina så är staten en betydande 

aktör kring vilka företag som får börsnoteras och till vilken teckningskurs detta ska ske. 

Dessutom kan staten genom interventioner starkt påverka aktiekurserna (Song et al., 2014). 

3.2.3 Teorier som baseras på ägarstruktur och övervägande av 

kontroll 

De flesta börsintroduktioner innebär också att ägarskapet sprids till allt fler aktieägare. Denna 

ägarutspädning ligger bakom de teorier som menar att underprissättning är ett resultat av en 

agentproblematisk kontext som tillkommer efter börsintroduktionen (Ljungqvist, 2006). Hopp 

och Dreher (2013) menar att de nuvarande ägarna ställs inför en avvägning mellan att 

anskaffa nytt kapital och av att överlämna en del av kontrollen till de nya aktieägarna. Brau 

och Fawcett (2006) granskade i sin studie företagens ekonomichefer för att jämföra deras 

perspektiv med rådande teorier inom börsintroduktionsämnet. De fann att ekonomichefernas 

största motiv till att avstå en notering var överlämnandet av kontroll. Om företaget ändå väljer 

att börsintroducera sig så finns det två motstridiga agentteoretiska synsätt till huruvida 

allokeringen till de nya ägarna kan förklara underprissättningsfenomenet.  

Den första presenteras av Brennan och Franks (1997) som menar att emittenten använder 

underprissättning som ett sätt för att försöka befästa sin kontroll i företaget. Genom att 

strategiskt fördela aktierna kan ledningens privata nytta gynnas och man kan undvika 

utomstående övervakning. Denna utomstående övervakning skulle enligt Brennan och Franks 

(1997) resonemang uppfattas som icke önskvärd för en befintlig ägarledd ledning. Således vill 

ledningen undvika att allokera stora delar av aktierna till vissa investerare av rädsla att dessa 

investerare kommer ha ett beteende som inte gynnar de befintliga ägarna. Underprissättning är 

enligt Brennan och Franks (1997) ett sätt för att få aktien att bli övertecknad genom 

efterfrågeöverskott. De menar att underprissättningen kan attrahera en stor skala av små 

investerare, vilket gör att emittenten och garanten kan fördela aktierna mellan dessa och 

därmed uppnå en spridd ägarstruktur och således även en hög likviditet i aktien. På så sätt kan 

ledningen även behålla den interna kontrollen då man undviker att allokera betydande delar av 

innehavet till stora utomstående aktieägare, vilka som med detta skulle haft större 

övervakningsincitament. Brau och Fawcetts (2006) studie stödjer denna förklaring då det 

visade sig att 41 procent av företagens ekonomichefer väljer att använda underprissättning 

som en metod för att bevara kontrollen i företaget. 
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Den andra motstridiga teorin av Stoughton och Zechner (1998) menar tvärt emot Brennan och 

Franks (1997) att underprissättning kan användas för att minimera agentkostnaderna och 

uppmuntra till övervakning. Om agentkostnaderna är högre än de befintliga ägarnas privata 

fördelar med att ha kvar aktier i bolaget efter börsintroduktionen så ligger det även i deras 

intresse att reducera deras egen handlingsfrihet genom övervakning. Att allokera en större 

andel aktier till en specifik investerare och därmed främja övervakningen kan således bli en 

värdeskapande aktivitet som alla investerare, inklusive ledningen, kan dra nytta av (Stoughton 

& Zechner, 1998). Vanligtvis syftar man till institutionella investerare när man talar om stora 

aktieägare, vilka enligt Ritter och Welch (2002) har större kapacitet av att få en dåligt 

presterande ledning utbytt.  

3.2.4 Teorier som baseras på parternas beteende och irrationella 

investerare 

Som en följd av de extrema summorna som lämnas kvar på bordet vid börsintroduktioner så 

har forskare ifrågasatt huruvida de tidigare argumenten kan motivera storleken på 

underprissättningen. Istället har nytt fokus riktats mot beteendeteorier som enligt Ljungqvist 

(2006) antingen antar en närvaro av irrationella investerare eller att emittenten misslyckas 

med att få garanten att minska underprissättningen. De teorier vars resonemang baseras på 

börsintroduktionsparternas beteende och irrationella investerare är fortfarande i ett väldigt 

tidigt stadie och mer forskning behövs inom underprissättningsområdet (Ljungqvist, 2006). 

Ljungqvist (2006) placerar Welchs (1992) informationskaskad, känslighetsbaserade 

investerare samt prospektteorin till denna kategori.  

Enligt en modell av Ljungqvist, Nanda och Singh (2006) har irrationella känslobaserade 

investerare en optimistisk övertygelse om emittentens framtidsutsikter. Denna optimism 

bidrar enligt modellen till en initial värdering över det fundamentala värdet. Aktiepriset 

återgår sedan på längre sikt mot det fundamentala värdet då den initiala optimismen som 

uppstod vid börsintroduktionen mattas av. Denna modell ska på så sätt också förklara den 

generellt långsiktiga negativa avkastning som ofta följer en börsintroduktion och som har 

visats i tidigare empirska studier (Ritter, 1991; Ritter & Welch, 2002).  

En kinesisk studie av Song et al. (2014) resonerar för ett liknande beteende. Utifrån de 

institutionella förutsättningarna i Kina så menar dem på att marknaden är fylld av icke-

rationella och spekulativa investerare som medverkar till att aktiekursen stiger under första 

handelsdagen. Den initiala avkastningen menar dem snarare kan bero på att företaget blir 
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övervärderat av investerarna än att teckningskursen var underprissatt. Detta hänger även 

samman med Welchs (1992) kaskadeffekt där opportunistiska investerare medverkar till en 

kraftig positiv kursutveckling när första dagens handel påbörjas. Ett sådant spekulativt 

beteende skulle likväl kunna leda till en negativ kaskadeffekt under första handelsdagen. 

Dock så skulle stödköp av garanten kunna fungera som en alternativ metod för att hindra eller 

mildra sådana negativa kaskadeffekter under de första handelsdagarna (Aggarwal, 2000). 

Ett liknande fenomen kan ses i Gulfstaterna där Alanazi och Al-Zoubi (2015) också menar att 

investerarnas beteende kan förklara den omfattande underprissättningen. Här spelar dock 

marknadens institutionella struktur och policy stor roll. Eftersom aktien får fluktuera fritt 

första handelsdagen men enbart med 10 procent per dag därefter, så fungerar detta som ett 

skydd för investerarna från och med andra handelsdagen (Alanazi & Al-Zoubi, 2015). Denna 

reglering behöver inte betyda att investerarna kan utnyttja börsintroduktioner för att nå en hög 

avkastning genom att aggressivt köpa aktien under första dagen för att kunna sälja dagen 

därpå. Dock menar Alanazi och Al-Zoubi (2015) att en sådan reglering trots allt kan främja en 

stor efterfrågan under teckningsperioden och kan attrahera aggressiva spekulanter och 

flippers, vilket de menar får påverkan på handelsbeteendet under första handelsdagen och 

därmed inverkar på graden av underprissättning. 

Istället för icke-rationella och spekulativa beteenden hos investerarna så argumenterar 

Loughran och Ritter (2002) för att det är beslutsfattarnas beteende i det företag som ska 

börsnoteras som har inverkan på underprissättningen. De ifrågasätter varför emittenterna inte 

blir mer upprörda över att ha lämnat pengar kvar på bordet. För att förklara detta fenomen 

tillämpar Loughran och Ritter (2002) prospektteorin. De resonerar att den förlust som 

företagsledningen gör i form av underprissättning vägs upp av den kursutveckling som följer 

på sekundärmarknaden. Med detta menar de att det riktar ett större fokus på förändringen i 

tillgångarnas värde än vad de gör till den faktiska tillgångsnivån. Denna självbelåtenhet från 

beslutsfattarnas sida leder enligt Loughran och Ritter (2002) till att garanten kan dra nytta av 

underprissättning som metod, vilket ökar investerarnas chanser av att bli tilldelade 

underprissatta aktier. Å andra sidan så försöker beslutsfattarna att tajma börsintroduktionen så 

att den inträffar vid en tidpunkt då de generella marknadsförhållandena är goda samtidigt som 

företaget övervärderas av marknaden (Brau & Fawcett, 2006; Ritter, 1984). Att aktiviteten i 

börsintroduktionerna varierar och förekommer i kluster har tidigt kunnat observeras av 

Ibbotson och Jaffe (1975). Loughran et al. (1994) samt Hopp och Dreher (2013) fann att 

börsintroduktionsaktiviteten och variationen på aktiemarknaden korrelerar högt med varandra 
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världen över. Emittenten och garanten försöker således träffa heta marknader för att få in så 

mycket kapital som möjligt, vilket i emittentens ögon kan kompensera en underprissatt aktie.  

3.3 Formella och informella institutioner 

Senare litteratur har börjat intressera sig för varför den genomsnittliga 

underprissättningsnivån skiljer sig åt mellan länder. Engelen och van Essen (2010), Boulton et 

al. (2010), Banerjee et al. (2011), Hopp och Dreher (2013) och Costa et al. (2013) är några av 

dem som har undersökt institutionella skillnader mellan länder, vilket har visat sig haft 

inverkan på graden av underprissättning. North (1990) benämner institutioner som de 

spelregler och legitima beteenden som finns i ett samhälle, vilket har en viktig roll i att 

reducera osäkerheten genom att forma en stabil struktur för samspelet mellan människor. 

Denna humana interaktion styrs av såväl formella som informella institutionella restriktioner.  

De informella restriktionerna innefattar uppföranderegler, beteendenormer, konventioner och 

kultur (North, 1990). Även om dessa i sig kan vara svåra att precisera så påpekar North 

(1990) dess stora betydelse för konceptualiseringen av det institutionella ramverket. Hofstede 

(2001) menar att en nations kultur består av ett system av normer som utgör de värdegrunder 

som delas av större delen av populationen. Detta kan ses som ett kollektivt kulturellt mönster 

som avgör och influerar det mänskliga beteendet samt präglar nationens institutionella 

struktur och funktionssätt i samhället. En nations kultur är något som är stabilt över tid menar 

Hofstede (2001). Utomstående värderingar påverkar knappast nationens sociala normer. 

Vidare menar han att det snarare är ekologiska faktorer som ligger bakom förändringar av de 

sociala normerna. Eftersom dessa faktorer oftast verkar globalt så tenderar kulturer att ändras 

samtidigt, men att deras relativa förhållande till varandra kvarstår över tid. 

De formella restriktionerna utgörs av de regelutformningar och de rättssystem som har 

skapats och formats (North, 1990). Globerman och Shapiro (2003) menar att den formella 

institutionen ska ses som en helhetssyn av lagstiftningens, regleringens och äganderättens 

egenskaper tillsammans med transparensen i de statliga och juridiska processerna. 

Utvecklingen av dessa formella institutioner menar Scott (2001) sker genom interaktion 

mellan ett brett utbud av aktörer, intressen och institutioner. Denna interaktion som formar de 

formella institutionerna präglas i stor utsträckning av de informella institutionerna som finns i 

ett land (Lewellyn & Bao, 2014; North, 1990; Scott, 2001). 
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Likaså menar North (1990) att människor möts av ofullständig information som de bearbetar 

med en ofullständig förmåga genom olika tankemönster som präglas av kulturella 

uppfattningar, attityder och moraler. Därmed tas inte beslut utifrån ett mönster som enbart kan 

förklaras av förenklade ekonomiska modeller som bygger på nyttomaximerande och rationella 

individer. Individernas begränsade intellektuella förmåga och den rådande osäkerheten på 

grund av ofullständig information är två viktiga anledningar till varför institutionella ramar 

skapas i form av restriktioner som strukturerar och mildrar kostnaderna för det mänskliga 

samspelet. North (1990) menar att komplexet av formella och informella restriktioner 

kommer ange individernas valmöjligheter, vilket är något som kommer skilja sig åt beroende 

på dess olika sammansättningar. De olika institutionella ramarna kommer på så sätt att 

påverka kostnaderna för det mänskliga samspelet och vara avgörande för ekonomins 

effektivitet. Således kommer en marknad, med en viss institutionell kontext, att vara mer eller 

mindre effektiv i förhållande till en annan.  

3.4 Hypotesuppbyggnad av formella institutionella faktorer  

De formella institutionerna utgörs av ekonomiska, legala och politiska spelregler som har 

skapats och formats (North, 1990). Dessa kan enligt Globerman och Shapiro (2003) ses som 

en helhetssyn av lagstiftningens, regleringens och äganderättens egenskaper tillsammans med 

transparensen i de statliga och juridiska processerna. Forskning har enligt Johnson, McMillan, 

och Woodruff (2002) visat att när nationer har en hög kvalitet i de formella institutionerna, 

det vill säga när det föreligger låg politisk risk, begränsad korruption på regeringsnivå, 

trovärdighet i rättsväsendet och god transparens, så främjas deltagandet i ekonomiska 

transaktioner och den personliga välfärden. Kvalitén på de formella institutionerna är således 

avgörande för ekonomins effektivitet (North, 1990).  

Studier från La Porta et al. (1998) och Djankov et al. (2008) har även visat att de formella 

institutionerna har betydande ekonomiska konsekvenser och påverkar bland annat företagens 

finansiering. En högre kvalité på de formella institutionerna ska tyda på mer välutvecklade 

och större kapitalmarknader, vilket är viktiga faktorer för en lyckad börsintroduktion. I en 

börsintroduktionskontext så kommer kvalitén på de formella institutionerna ge företaget och 

potentiella investerare en slags försäkring som skyddar mot olovliga ingripande mot den 

personliga välfärden (Boulton et al., 2010). På nationsnivå är det därmed avgörande att ha 

formella institutioner som reglerar beteenden och som optimerar marknadens effektivitet 

(North, 1990). En välfungerande kapitalmarknad med goda formella institutioner gör även att 
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underprissättningen inte behövs i samma grad för att locka till sin investerare. De finansiella 

institutionerna påverkar således företagens möjlighet att få tillgång till externt kapital och 

minskar därmed risken av att börsintroduktionen ska misslyckas. I sin tur påverkar detta även 

graden av ägarspridning i samband med börsintroduktionen (Hopp & Dreher, 2013).  

Studier som har kombinerat institutionell teori med agentteorin menar även att institutioner 

påverkar omfattningen av agentproblem och åtgärder kring hur dessa ska hanteras på ett 

effektivt sätt (Bell, Moore & Filatotchev, 2012). En bristande kvalité i de formella 

institutionerna ökar osäkerheten och kan enligt Boulton et al. (2010) få konsekvenser på 

kapitalmarknaden som en följd av större utrymme för opportunistiska beteenden och därmed 

mer omfattade agentproblem. Utfallet av en börsintroduktion sträcker sig följaktligen utanför 

företagsspecifika faktorer och påverkas även av den institutionella miljön (Bell et al., 2012).  

Formella lagar och regler kan, förutom att de påverkar kapitalmarknaden och därmed antalet 

börsintroduktioner som genomförs (Lewellyn & Bao, 2014), även ha en inverkan på själva 

börsintroduktionsprocessen. Vanligtvis finns kriterier för vad ett prospekt ska innehålla för att 

investeraren ska kunna göra en korrekt värdering (Song et al., 2014). Likaså kan det finnas 

bestämmelser om prisreglering, likt att teckningskursen inte får överstiga ett visst PE-tal 

(Song et al., 2014) eller att vissa länder inte tillåter book building som prissättningsmetod 

(Ljungqvist, 2006). På mindre utvecklade kapitalmarknader råder det även 

volatilitetsbegränsningar där aktien inte får fluktuera fritt på börsen (Alanazi & Al-Zoubi, 

2015; Ljungqvist, 2006). I vissa länder förekommer det även så kallade inlåsningseffekter, där 

den nya aktieägaren förbinder sig att behålla aktien en viss period efter introduktionsdagen, 

vilket kan få effekter på framförallt längre sikt (Garfinkle, Malkiel & Bontas, 2002). Sådana 

formella omständigheter kan få påverkan på teckningskursen och även på graden av 

underprissättning (Song et al., 2014). 

En nation som anses ha formella institutioner av högre kvalité menar Engelen och van Essen 

(2010) bidrar till en minskad osäkerhet och därmed till mer rättvisa företagsvärderingar som 

enligt ekonomisk teori ligger till grund för ett rationellt beslutsfattande. Nationer med dålig 

kvalité på de formella institutionerna använder en högre underprissättning vid 

börsintroduktioner för att kompensera för den extra osäkerheten som uppstår (Beatty & Ritter, 

1986; Rock, 1986). De formella institutionerna och dess kvalitet skiljer sig påtagligt åt mellan 

olika länder (Boulton et al., 2010; Hopp & Dreher, 2013; Lewellyn & Bao, 2014) och så gör 

även underprissättningen (Engelen & van Essen, 2010; Ljungqvist, 2006; Loughran et al., 
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2015; Ritter, 1984). De formella ramverken justeras ständigt stegvis (North, 1990), men 

ibland så sker det enligt Peng (2003) okontrollerbara institutionella övergångar, likt 

avregleringar, vilket hastigt kan påverka kvalitén på de formella institutionerna över tid. 

Särskilt sker dessa förändringar i outvecklade länder som försöker utveckla sina 

finansmarknader till att bli mer globala (Song et al., 2014). Med utgångspunkt i formella 

institutionella olikheter så argumenteras det nedan för möjliga förklaringar till variationen i 

underprissättningen mellan länder vilket underbygger fem huvudhypoteser.  

3.4.1 Investerarskydd för minoritetsägare 

La Porta et al. (1998) har visat att institutionella mekanismer som stärker omfattningen och 

kvalitén på nationers investerarskydd, framförallt minoritetsskyddet, är fundamentala för 

kapitalmarknadens storlek och utveckling. Detta beror enligt Bell et al. (2012) på att formella 

institutioner som stärker investerarskyddet uppnår lägre agentkostnader, lägre 

kapitalkostnader och mer optimala investeringsbeteenden. Bättre formella institutioner medför 

även enligt van Essen (2011) mindre investeringsrisk i form av lägre systematisk risk och 

mindre volatilitet i tillgångarnas värde. Nationens strategi för att skydda investerare beror i sin 

tur på nationens legala tradition, där common law länder traditionellt har ett starkare 

investerarskydd (Djankov et al., 2008; La Porta, et al., 1998). Företag som är verksamma i 

nationer med formella institutioner som främjar investerarskyddet kan utifrån dessa 

resonemang ha lättare att genomföra börsintroduktioner och få tillgång till extern finansiering. 

Minoritetsinvesterare i nationer med ett svagt investerarskydd kommer i regel vara mer osäkra 

kring sin avkastning, varav det i genomsnitt kommer att sättas en lägre teckningskurs än det 

förväntade marknadsvärdet för att få minoriteten att teckna aktier. Detta är i enlighet med 

winner’s curse (Rock, 1986) och teorin om lemons problem (Akerlof, 1970). 

Investerarskyddet påverkar således investerarnas preferenser, där minoriteten i nationer med 

ett svagt skydd kräver högre premier för att delta i börsintroduktionen (Banerjee et al., 2011). 

Denna underprissättning kan enligt Welch (1992) även medföra en positiv kaskadeffekt där 

aktiekursen stiger över dess fundamentala värde. Börsintroduktioner i nationer med ett bättre 

legalt skydd för minoritetsägarna kan därför förväntas medföra lägre underprissättningsnivåer 

i genomsnitt.  

Å andra sidan så kommer ett system som karaktäriseras av ett starkt investerarskydd för 

minoritetsägare att i större grad hindra de kontrollerande ägarna och ledningen att utöva 

dominans och kontroll för att uppnå privata fördelar på minoritetens bekostnad (Cabrelli & 
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Siems, 2015; Engelen & van Essen, 2010; Ljungqvist, 2006). Hopp och Dreher (2013) menar 

utifrån kontrollteorier att utan ett sunt investerarskydd så kan de kontrollerande blockägarna 

och ledningen allokera rättigheterna för att behålla sin kontroll. Vid ett starkare skydd som ger 

externa investerare mer inflytande så tappar istället ledningen och de nuvarande ägarna mer 

kontroll i samband med börsintroduktionen (Boulton et al., 2010). I nationer med ett starkt 

skydd för minoritetsägare så skulle man kunna försöka kompensera stora kontrollförluster 

genom att ha en högre underprissättningsnivå (Adams et al., 2008). Detta eftersom att en låg 

teckningskurs skulle skapa en hög efterfrågan på företagets aktier vid börsintroduktionen, 

vilket gör att företaget kan sprida ägandet mellan olika investerare. Därigenom kan man 

reducera investerarnas övervakningsincitament och på så sätt uppnå en önskad nivå av 

kontroll inom bolaget (Boulton et al., 2010; Brennan & Franks, 1997; Hopp & Dreher, 2013). 

Underprissättningen är således en kostnad som de befintliga ägarna tar för att upprätthålla sin 

kontroll efter det att företaget har gått publikt. Denna kostnad blir högre vid bättre 

investerarskydd. I nationer med ett svagt investerarskydd behöver denna kostnad inte komma 

upp till lika höga nivåer och incitamenten till att uppnå en spridd ägarstruktur minskar 

(Boulton et al., 2010). Dyck och Zingales (2004) finner däremot att kontrollen är högre 

värderad i länder med sämre skydd för minoritetsägare, varav underprissättningen kan 

förväntas öka något som en följd av detta.  

Utifrån ovanstående motstridiga argument så föredrar kontrollerande ägare och ledningen 

svagare investerarskydd då det kräver färre ingripanden och mindre underprissättning för att 

behålla kontrollen, varav det är något de lobbar för i politiska kanaler (Pagano & Volpin, 

2001). Engelen och van Essen (2010) menar däremot att om det finns billigare och mer 

effektiva mekanismer än underprissättning för att behålla kontroll så kommer motivet av att 

använda underprissättningen att försvagas. Dessutom skulle nya och hårdare legala reformer 

bidra till mindre osäkerhet vilket förenklar för den externa finansieringen och minskar 

investerarnas förväntade premie vid deltagande i börsintroduktioner (Banerjee et al., 2011). 

Med hänsyn till dessa argument så utformas följande hypoteser. 

Hypotes 1a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en positiv relation till 

nationens investerarskydd för minoritetsägare. 

Hypotes 1b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en negativ relation till 

nationens investerarskydd för minoritetsägare.  
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3.4.2 Rättssäkerhet  

Den institutionella kontexten har en kritisk betydelse för utformningen, efterlevnaden och 

upprätthållandet av lagar och regler (Engelen & van Essen, 2010). Även om en nation 

erbjuder ett starkt legalt skydd för investerare så behöver dessa lagar och regler upprätthållas, 

vilket är minst lika viktigt som dess tillgänglighet (Banerjee et al., 2011). En striktare 

rättssäkerhet och brottsbekämpning med aktiva och effektiva domstolar kan enligt La Porta et 

al. (1998) även kompensera för svagare regler och investerarskydd.  

La Porta et al. (2006) menar att kapitalmarknadens utveckling är starkt korrelerat med att ha 

en hög bevisbörda vid domstolsavgöranden. Pukthuanthong-Le och Walker (2008) finner i sin 

studie att underprissättningen är lägre i nationer där bevisbördan vid domstolsbeslut är låga 

och där det sker fler domstolsavgöranden. Banerjee et al. (2011) menar även att mekanismer 

som övervakar och upprätthåller kontrakt är något som minskar den asymmetriska 

informationen, minskar företagets och de inflytelserika ägarnas privata fördelar samt 

förbättrar relationen mellan interna och externa intressenter. Upprätthållandet av lagar och 

regler minskar även tvetydigheten i möjliga utfall (Lewellyn & Bao, 2014). För att locka till 

sig minoritetsinvesterare vid börsintroduktioner då de formella institutionerna istället 

karaktäriseras av en svag rättssäkerhet så sker således en högre grad av underprissättning. 

Dessutom menar van Essen (2011) att en stark rättssäkerhet gör att minoritetsägarna har en 

lägre ex ante risk då de har större möjlighet till överklagan i domstol, vilket i sin tur medför 

att de inte kräver en lika låg underprissättningsnivå vid börsintroduktionen.  

I kontrast till dessa argument menar Hopp och Dreher (2013) att en bättre rättssäkerhet och 

brottsbekämpning förväntas påverka ledningen och de nuvarande ägarna till att använda 

underprissättning som ett verktyg för att bevara kontrollen och därmed minska övervakningen 

efter själva börsintroduktionen. Resonemanget kring de befintliga ägarnas 

kontrollövervägande följer därmed samma logik som det gjorde för investerarskyddet för 

minoritetsägarna. Likt fallet med investerarskyddet så råder det således motstridiga argument 

som menar att rättssäkerheten antingen förstärker eller reducerar nivån av underprissättning 

vid börsintroduktionen, varav det utformas två motstridiga hypoteser.  

Hypotes 2a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en positiv relation till 

nationens rättssäkerhet.  

Hypotes 2b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en negativ relation till 

nationens rättssäkerhet. 
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3.4.3 Transparens  

Vid börsintroduktioner råder det generellt sätt stora informationsasymmetrier där emittenten 

har mer kvalitativ information än potentiella investerare för att värdera företaget (Beatty & 

Ritter, 1986; Rock, 1986). Denna informationsasymmetri är särskilt stor när transparensen är 

låg, vilket gör det svårt för externa intressenter att uppskatta nuvärdet av företagets förväntade 

framtida kassaflöden (Banerjee et al., 2011). En svag transparens innebär större 

informationsasymmetrier och därmed en större osäkerhet för potentiella investerare, vilket gör 

att företag behöver sätta sina teckningskurser under det förväntade marknadsvärdet för att 

locka till sig investerare (Beatty & Ritter, 1986). De externa investerarna som är mindre 

informerade kräver således en kompensation mot potentiella lemons problem enligt Banerjee 

et al. (2011), vilket de får i form av en underprissättning. En mer homogent distribuerad 

information mellan potentiella investerargrupper innebär istället att underprissättningsgraden 

förväntas sjunka (Ljungqvist, 2006).  

Särskilt viktig är transparensen i uppbyggnaden av prospektet. Prospektet kan enligt Hearn 

(2013) ses som konstruktion av formell och informell information mellan insidergrupper och 

externa intressenter. Konstruktionen övervakas och styrs i sin tur av de formella och de 

informella institutionerna. Här menar Hearn (2013) att det råder en stark korrelation mellan 

kvalitén på de formella institutionerna och prospektets längd, det vill säga att nationer som har 

hög kvalité på de formella institutionerna förväntas vara mer transparenta i uppbyggnaden av 

prospektet. Eftersom underprissättningen är kostsam för företaget kan det även vara 

fördelaktigt för företag att vara transparenta och visa upp sina riskkaraktärsdrag för att minska 

informationsasymmetrierna, särskilt för de emittenter vars riskkaraktär kan anses som relativt 

låg (Carter & Manaster, 1990; Ritter & Welch, 2002).  

Enligt Williams (2015) kan transparensen delas in i två områden, informationstransparens och 

pålitlighetstransparens, som båda förväntas minska informationsasymmetrin. 

Informationstransparensen utgörs av informationskvantitet, informationskvalitet samt 

informationsinfrastruktur vilka förväntas minskar osäkerheten och möjliggöra för potentiella 

investerare att ta rationella beslut som bygger på fundament. Williams (2015) andra område 

kring transparens, pålitlighetstransparensen, inkluderar i sin tur finanstransparens, politiska 

begränsningar och fri media. Definitionen för detta transparensmått ligger däremot nära 

begreppet korruption, vars samband till underprissättningen det resoneras för i avsnitt 3.4.4.  
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Utifrån argumentationen om transparensens inverkan på underprissättningen så formuleras 

följande hypotes där transparensen förväntas ha ett negativt samband till graden av 

underprissättning. 

Hypotes 3: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en negativ relation till 

nationens transparens.  

3.4.4 Korruption 

De formella institutionerna och då specifikt regelutvecklingen sker genom interaktion och 

förhandling mellan ett brett utbud av aktörer, intressen och institutioner (Scott, 2001). I 

korrupta nationer så har vissa aktörer mer betydelse i regelutformningen och kan på så sätt 

styra utformningen av de formella institutionerna. Utformningen av de formella 

institutionerna påverkar i sin tur ekonomins effektivitet (North, 1990). 

Korrupta stater som utifrån Williams (2015) pålitlighetstransparesmått kan beskrivas som 

länder med politiska begränsningar, svag finanstransparens och ingen fri media tillåter ett 

maktmissbruk där vissa aktörer har möjlighet att agera för egen vinning på andra aktörers 

bekostnad. En hög korruption förväntas således bidra till större informationsasymmetrier, 

vilket i sin tur ökar osäkerheten för externa potentiella investerare (Beatty & Ritter, 1986). En 

hög transparens kan enligt La Porta et al. (1998) emellertid fungera som ett substitut för 

svagare lagar och regler som gynnar vissa aktörer. En hög grad av korruption förväntas 

således fungera på ett liknande sätt som en svag transparens, där företag i miljöer där det råder 

hög korruption behöver ha större premier vid börsintroduktionen för att locka till sig externa 

investerare (Beatty & Ritter, 1986). Med utgångspunkt i denna logik utformas följande 

hypotes.  

Hypotes 4: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en positiv relation till 

nationens korruption. 

3.4.5 Främjande av marknadsutveckling 

För att uppnå en hög ekonomisk effektivitet är det viktigt att ha formella institutioner som 

främjar och legitimerar vissa beteenden och processer (North, 1990). Utformning och 

upprätthållande av lagar och regler som främjar marknadsutveckling och en effektiv marknad 

är viktiga faktorer för en lyckad börsintroduktion (van Essen, 2011; Lewellyn & Bao, 2014). 

En utveckling av formella institutioner som ökar marknadens effektivitet och tillgången till 

den externa kapitalmarknaden samt skyddar mot olovliga ingripande mot den personliga 
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välfärden minskar såväl informationsasymmetrierna som riskerna för företaget att lämna 

pengar på bordet vid börsintroduktionen.  

Här är formulering och implementering av politiskt oberoende policys samt regler som höjer 

transparensen och minskar graden av korruption viktigt (Kaufmann et al., 2010). Detta då det 

förväntas främja företagens och marknadens utveckling samt att det minskar osäkerheten för 

potentiella externa investerare (Beatty & Ritter, 1986). En sådan regelutveckling är även 

något som reglerare är villiga att anta då den intensifierade globala konkurrensen gör att 

nationer behöver utvecklade regler som attraherar externt kapital (Cabrelli & Siems, 2015). 

En nation som utformar oberoende och effektiva regler som gynnar den allmänna välfärden 

förväntas därmed främja marknadens utveckling (Hearn, 2013) och kan på så sätt öka 

effektiviteten på marknaden. Med hänsyn till dessa argument skapas följande hypotes.  

Hypotes 5: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har en negativ relation till 

nationens främjande av marknadsutveckling.  

3.5 Hypotesuppbyggnad av informella institutionella faktorer 

Trots det att graden av underprissättning delvis kan förklaras av formella institutionella 

faktorer, marknadsfaktorer och bolagsstyrningsfaktorer så kvarstår det signifikanta skillnader 

i underprissättningen mellan länder som antingen inte undersökts eller som inte har förklarats 

fullt ut i den tidigare litteraturen (Costa et al., 2013). Enligt Engelen och van Essen (2010) har 

ett allt för stort fokus riktats mot formella institutioner då underprissättningen har studerats 

mellan länder. De efterfrågar forskning som förutom de formella faktorerna också ser till 

informella institutioner och deras påverkan på underprissättningsfenomenet. I denna del av 

hypotesuppbyggnaden argumenteras det för att olikheter i informella institutioner kan påvisa 

samband till variationen i underprissättning mellan länder. Sådana informella institutioner kan 

på ett övergripande sätt uttrycka sig i en nations normer och kulturer, men de kan liksom 

North (1990) säger vara svåra att precisera vilket gör att dess validitet i sammanhanget kan 

diskuteras.  

Costa et al. (2013) undersökte i sin studie skillnaden i underprissättningen med hjälp av sex 

variabler som förklarar kulturella dimensionsskillnader mellan länder. Dess data över olika 

kulturella dimensioner har dem hämtat ifrån studier av Hofstede (2001), vilka har gått från att 

vara fyra till sex i antal (Costa et al., 2013; Hofstede, 2001). När Lewellyn och Bao (2014) 

studerade börsintroduktionsaktiviteten så använde de istället två kulturella mått som 
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presenteras av House et al. (2004), vilket är en vidareutveckling av Hofstedes (2001) 

dimensioner. Studien av House et al. (2004), ofta refererad som GLOBE Study, redogör för 

nio olika mått på kulturella faktorer vilka är osäkerhetsundvikande, maktdistans, 

gruppkollektivism, institutionell kollektivism, jämlikhetssträvande mellan könen, bestämdhet, 

framtidsorientering, prestationsorientering och mänsklig orientering. Dessa mått speglar 

kulturella skillnader och därmed olikheter i länders informella institutioner.  

Dessa nio kulturella dimensioner kommer i följande hypotesuppbyggnad argumenteras kunna 

påverka variationen i underprissättning länder emellan. Följande nio underkategorier kommer 

generera en eller flera hypoteser till var och en av de nio kulturella dimensionerna som 

presenteras av House et al. (2004). Flera av de nykonstruerade dimensionerna som House et 

al. (2004) introducerar kan mer eller mindre jämföras med Hofstedes (2001) tidigare 

kulturella dimensioner, varav vissa paralleller kan dras mellan de två kulturella studierna 

(House et al., 2004). Förutom dessa nio dimensioner så redogörs det för ytterligare två 

informella faktorer. Den ena faktorn utgörs av två innovationsmått, forskning och utveckling 

samt patent, vilket presenteras i samband med hypotesuppbyggnaden till 

prestationsorientering. Den andra utgörs av förtroende, vars påverkan på underprissättningen 

det argumenteras för i samband dimensionen för mänsklig orientering. 

3.5.1 Osäkerhetsundvikande 

Den första hypotesen som argumenterar för informella institutionella skillnader är 

osäkerhetsundvikande. Graden av osäkerhetsundvikande avser att mäta i vilken utsträckning 

individer i en organisation eller i ett samhälle strävar efter att undvika osäkerhet. I en kultur 

där man försöker undvika osäkerhet så förlitar man sig allt mer på samhällets etablerade och 

accepterade sociala normer, ritualer och byråkratiska praxis (House et al., 2004).  

Hofstede (2001) beskriver att kulturen avgör i vilken omfattning människor känner sig 

obekväma eller bekväma i ostrukturerade situationer. Vidare menar han att en kultur som 

präglas av osäkerhetsundvikande försöker minimera osäkerheten på olika sätt. Han nämner 

teknologi, lagar och religion som tre områden som på olika sätt kan skydda människan mot 

osäkerhet. Olika samhällen har anpassat sig till osäkerhet på olika sätt och i olika grad vilket 

speglar sig i institutionella värderingar. Enligt Hofstede (2001) kan sådana värderingar leda 

till ett kollektivt mönster som ses som rationellt av dem som delar samma kultur, men vilket 

kan ses som irrationellt av andra samhällen som inte delar samma värderingar. Dessa 
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värderingar ska på så sätt indikera hur villiga människorna är av att hantera osäkerheter och 

av att ta risk (House et al., 2004). 

En nation med högre osäkerhetsundvikande leder därmed till ett lägre risktagande (House et 

al., 2004). De befintliga ägarna ser oftast en börsintroduktion som en riskfylld process 

(Engelen & van Essen, 2010; Lewellyn & Bao, 2014), varav en emittent med en hög grad av 

osäkerhetsundvikande kan antas försöka undvika eller reducera risker i samband med sin 

börsintroduktion. Ett sätt för att reducera informationsasymmetrin mellan företaget och 

marknaden är att vara transparenta genom att i större utsträckning tillhandahålla betydande 

informationsunderlag för investerarna. Detta kan emittenten göra för att signalera dess risk till 

marknaden och visa på dess sanna kvalité (Ritter & Welch, 2002).  

Dessutom tenderar man i en osäkerhetsundvikande kultur att i större utsträckning följa lagar 

och regler enligt Hofstede (2001). Detta borde återspegla sig extra tydligt i bolag som står 

inför en börsnotering, då det oftast tillkommer nya och utökade krav på publika företag 

(Lewellyn & Bao, 2014). I en nation som präglas av en större grad av osäkerhetsundvikande 

så är sannolikheten större att emittenten försöker reducera de risker som kan hänföras till att 

bli stämda på grund av att ha delgett felaktig information innan börsintroduktionen. På så sätt 

kan företag i en sådan kultur förmodas sträva efter att vara mer öppna och transparenta innan 

börsintroduktionen. Transparensen bidrar således till att minska de informationsasymmetrier 

som råder mellan parterna, framförallt den mellan emittenten och investerarna.  

Därmed kan man argumentera för att en osäkerhetsundvikande kultur borde vara mer 

transparent och att de bolag som står inför en börsintroduktion vill reducera sina risker 

samtidigt som de vill visa sin sanna riskkaraktär mot marknaden. Liksom Ritter (1984) finner 

att mindre riskfyllda börsintroduktioner också i mindre utsträckning underprissätts än de som 

är mer riskfyllda, så kan man i enlighet med detta argumentera för att graden av 

underprissättning minskar. Följaktligen så kan man argumentera för att en högre grad av 

osäkerhetsundvikande har en negativ inverkan på underprissättningen.  

Argumentet att en större transparens minskar risken för stämning kan verka logiskt, men det 

skulle inte behöva utesluta att man tar till underprissättning som ett ytterligare verktyg för att 

undvika rättsliga konsekvenser. Underprissättningen skulle därmed kunna vara ett sätt för 

emittenten att försöka kontrollera och reducera risken utav att stämmas av besvikna 

investerare. På så sätt kan en högre grad av osäkerhetsundvikande leda till en större grad av 

underprissättning.  
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Lewellyn och Bao (2014) menar att ledningen som står inför valet mellan att börsintroducera 

sig eller ej påverkas av den nya situationen som en börsintroduktion innebär. I en kultur med 

en större grad av osäkerhetsundvikande så borde ledningen känna ett hot av att överlämna 

kontroll till nya ägare. Detta menar Lewellyn och Bao (2014) kan få inverkan på 

börsintroduktionsaktiviteten. Hopp och Dreher (2013) finner därtill att den befintliga 

ledningen kan använda underprissättningen för att skydda sina privata fördelar och minska 

konsekvenserna av förlorad kontroll. Detta är i linje med Brennan och Franks (1997) teori om 

kontrollövervägande där emittenten använder underprissättning för att försöka befästa sin 

kontroll i företaget. Utifrån emittentens kontrollövervägande så skulle en ökad grad av 

osäkerhetsundvikande kunna få en positiv inverkan på underprissättningsnivån. Graden av 

osäkerhetsundvikande i olika nationer kan således grunda sig i skilda argument som talar för 

antingen en högre eller lägre grad av underprissättning, varav det redogörs för två motstridiga 

hypoteser.  

Hypotes 6a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av osäkerhetsundvikande i landet. 

Hypotes 6b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband 

till graden av osäkerhetsundvikande i landet. 

3.5.2 Maktdistans 

Maktdistans är en dimension som presenteras av både Hofstede (2001) och House et al. 

(2004). Maktdistansen ska enligt dem båda mäta i vilken utsträckning människor med mindre 

makt förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad inom nationen. Hofstede 

(2001) uttrycker att det underliggande problemet ligger i de sociala ojämlikheter som råder 

mellan människor i samhället. Detta poängterar han dock råder i varje samhälle, men att vissa 

nationer kan vara mer eller mindre jämlika än andra. Ojämlikheter i samhället kan enligt 

Hofstede (2001) uppstå och skildras inom olika områden. Han menar att man kan skilja på 

ojämlikheter i fysiska och mentala egenskaper, social status, rikedom, makt eller ojämlikheter 

som tar sig i uttryck i olika former av lagar, rättigheter och regler. De individer som är mer 

maktfulla försöker kvarvara eller utöka deras makt i förhållande till mindre maktfulla 

personer (Hofstede, 2001), vilket indirekt innebär att de är mer benägna att vara 

opportunistiska och försöker att maximera sin totala nytta.  

Ser man till teorierna om asymmetrisk information så kan man hävda att det borde råda en 

större grad av underprissättning i länder med större ojämlikheter. Den asymmetriska 
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informationen mellan de tre parterna gör att de sitter på mer eller mindre makt. Emittenter 

med vetskap om att de har en hög kvalité har på så sätt ett informationsövertag. Är då 

maktdistansen stor i landet så kan emittenten vara villig att signalera deras kvalité genom att 

strategiskt underprissätta aktien i enlighet med Ritter och Welchs (2002) teori. Emittenten 

visar då att de har råd att lämna pengar kvar på bordet vid börsintroduktionen och att de kan ta 

igen detta vid ett senare anskaffningstillfälle.  

Om investerare är mer informerade om marknaden än emittenten och därmed kan anses som 

mer maktfulla, så kan en större maktdistans i samhället antyda att börsintroduktionerna måste 

vara underprissatta enligt teorin om winner’s curse. Ett liknande argument till fenomenet med 

winner’s curse kan ses i de resultat som tidigare studier funnit, vilket Pagano och Volpin 

(2001) återger. Dessa resultat visar att när graden av inkomstskillnader blir större så leder det 

till en högre grad av underprissättning, vilket är nödvändigt för att locka till sig investerare. 

Garanter skulle utifrån teorierna om informationsasymmetri kunna besitta en större grad av 

makt i agent-principalförhållandet med emittenten. Garanten skulle då kunna utnyttja 

emittenten enligt resonemanget som följer av Baron (1982), varav konsekvensen blir en större 

underprissättningsnivå. Denna relativa maktposition gör att garantens arbetskostnader kan 

minskas eftersom graden av underprissättning underlättar och kompletterar garantens 

marknadsföring med att få aktierna tecknade.  

Eftersom mer maktfulla personer också försöker bevara sin makt enligt Hofstede (2001), så 

kan man enligt teorier om övervägande av kontroll påstå att den befintliga ägaren inte vill 

släppa en allt för stor del av kontrollen i bolaget. Trots det kapital som går förlorat kan den 

befintliga ägaren överväga att använda underprissättning som en metod för att få en mer 

spridd ägarstruktur, så att kontrollen och makten över bolaget bevaras i större utsträckning. 

Således borde kontrollövervägandet vara ytterligare en anledning till att en större grad av 

maktdistans, i ett samhälle som också accepterar större ojämlikheter, leder till en större grad 

av underprissättning.  

Hypotes 7: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband till 

graden av maktdistans i landet. 

3.5.3 Gruppkollektivism 

Gruppkollektivism, enklare uttryckt kollektivism, är motsatsen till individualism. Graden av 

kollektivism och individualism har enligt Hofstede (2001) betydelse för det mänskliga 
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samhället och hur människor lever tillsammans. Det kan även kopplas till sociala normer och 

värderingar. Dessa värderingar inverkar på institutioners struktur och funktionssätt, vilket 

påverkar familjeförhållanden, utbildning, religion, politik och utilitarism. House et al. (2004) 

menar att måttet på kollektivism avser i vilken utsträckning samhällets individer uttrycker 

stolthet, visar lojalitet och värnar om en stark sammanhållning till sin omgivning, såsom till 

sitt företag eller till sin familj. Motsatsen individualism innebär ett samhälle där banden 

mellan individer är mer lösa och där var och en ser efter sig själv (Hofstede, 2001).  

Enligt antaganden av Costa et al. (2013) så kommer allokeringen av aktierna ske till de 

investerare som anses vara mest betydelsefulla för företaget, för att i gengäld få lojala 

aktieägare. Underprissättning kan därmed användas som en form av belöning för deras 

lojalitet till företaget, vilket borde få genomslag i samhällen med större grad av kollektivism. 

En ökad gruppmentalitet borde således öka underprissättningen. Till skillnad från Loughran 

och Ritters (2002) prospektteori, att en förväntad positiv kursutveckling på 

sekundärmarknaden väger upp graden av underprissättning, så kan man argumentera för att 

lojala och närstående nya aktieägare på motsvarande sätt utgör denna kompensationsfaktor. 

Likaså kan man hävda att den befintliga ledningen i länder med en större grad av 

individualism vill reducera underprissättningen för att maximera sin egen nytta. Därmed 

försöker de reducera summan som lämnas kvar på bordet. Således borde den kulturella 

dimensionen som mäter graden av kollektivism vara positivt korrelerad till graden av 

underprissättning i landet.  

Hypotes 8: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband till 

graden av gruppkollektivism i landet. 

3.5.4 Institutionell kollektivism 

En annan av de nio dimensionerna som presenteras av House et al. (2004) är institutionell 

kollektivism. Variabeln är ny och kan inte direkt jämföras med någon av Hofstedes (2001) 

tidigare dimensioner. Denna kulturella dimension ska beskriva i vilken grad den 

institutionella praxis som råder uppmuntrar till samt belönar en kollektiv resursfördelning. 

Den ska även mäta huruvida kollektiva handlingar främjas av institutionen. En hög grad av 

institutionell kollektivism karaktäriseras av att man sätter gruppen före individen, de 

viktigaste besluten tas av grupper snarare än av enskilda individer och det ekonomiska 

systemet tenderar att maximera kollektivets intressen framför individens (House et al., 2004).  
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I länder med större grad av institutionell kollektivism så skulle man kunna hävda att de 

inblandade parterna i börsintroduktionsprocessen i större utsträckning tar beslut som 

maximerar parternas kollektiva nytta. Man skulle kunna anta att garanterna inte i samma 

utsträckning utnyttjar ett eventuellt informationsövertag i förhållande till emittenten. Ett 

teckningspris som gynnar dem båda är ett pris där så lite pengar som möjligt lämnas kvar på 

bordet, att aktien blir fulltecknad och att börsintroduktionen inte ses som ett misslyckande. Ett 

mer gemensamt beslut mellan garanten och emittenten skulle kunna innebära att 

teckningskursen fastställs till en nivå som är närmare marknadens uppskattade fundamentala 

pris per aktie.  

Det kinesiska exemplet skulle på sätt och vis kunna indikera på motsatsen till en hög grad av 

institutionell kollektivism, där enskilda parter tar viktiga beslut. Enligt Song et al. (2014) har 

CSRC (China Securities Regulatory Commission) som en avskild part stor inverkan på 

teckningskursen för de företag som tillåts att gå publikt. Deras tidigare krav på att 

teckningskursen inte fick sättas över ett PE-tal på 30 är ett exempel som visar deras inverkan 

på underprissättningen. Det är dock än idag osäkert huruvida man i Kina anser att en reglering 

av introduktionspriset är en nödvändig möjlig åtgärd att kunna ta till eller ej (Song et al., 

2014). Det kan följaktligen argumenteras för att enskilda beslutsfattare kan ha stor inverkan 

på prissättningen och att det finns nationer där enskilda individers eller institutioners intressen 

prioriteras, vilket kan få betydelse för underprissättningen.  

Det kan dock diskuteras hur en sådan institutionell individualism skulle främja 

underprissättning eller överprissättning vid en börsintroduktion. I Kina skulle institutionen 

kontinuerligt kunna underprissätta teckningskurserna, men eftersom den kinesiska staten 

också har börjat använda börsen för att privatisera och anskaffa kapital till deras statligt ägda 

företag under de senaste decennierna (Wang, Colin Xu & Zhu, 2004) så skulle de lika gärna 

ha gjort det motsatta. Trots en osäkerhet i vilken riktning enskilda individer kan tänkas 

påverka graden av underprissättning i ett land, så kan resonemanget anses väga tyngre för att 

en högre grad av institutionell kollektivism skulle ha ett negativ påverkan på graden av 

underprissättning.  

En annan möjlig förklaring till minskad underprissättning i länder med en hög institutionell 

kollektivism är att de befintliga ägarna inte är lika bekymrade angående överlämnandet av 

kontroll vid börsintroduktionen, vilket enligt både Brennan och Franks (1997) och Stoughton 

och Zechners (1998) teorier skulle kunna förklara delar av underprissättningsnivån. I en kultur 
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med hög grad av institutionell kollektivism kan man förmoda att individers vinstmaximerande 

intressen inte inverkar på den befintliga ledningens kontrollövervägande i samma 

utsträckning. I en kultur präglad av institutionell kollektivism skulle det också kunna tänkas 

att den befintliga ledningen inte heller bekymrar sig lika mycket över att deras privata nytta 

reduceras på grund av större övervakning. Emittentens motiv till att nå en mer spridd 

ägarstruktur kan därmed hävdas reduceras med ökad grad av institutionell kollektivism. På 

motsvarande sätt, i en kultur som inte präglas av institutionell kollektivism i samma 

omfattning, så fungerar underprissättningen som en kompensationsfaktor för att kunna gynna 

den befintliga ledningens privata nytta (Brennan & Franks, 1997; Stoughton & Zechner, 

1998). Således kan man anta att en högre grad av institutionell kollektivism har ett negativt 

samband med graden av underprissättning i en nation. 

Hypotes 9: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband till 

graden av institutionell kollektivism i landet. 

3.5.5 Jämlikhetssträvande mellan könen 

House et al. (2004) redogör för en dimension som fångar könskillnaderna i samhället. 

Dimensionen beaktar jämlikhetssträvandet mellan könen, huruvida de arbetar för att minimera 

könsskillnaderna och hur man på olika sätt främjar jämställdhet. Måttet visar således i vilken 

utsträckning som samhället minimerar skillnaderna mellan könsrollerna. Hofstedes (2001) 

maskulinitetsmått, vilket ska återge fördelningen mellan de båda könens emotionella roller i 

samhället, kan delvis jämföras med denna dimension. En större grad av maskulinitet indikerar 

på att det är männen inom landet som har mer makt och större kontroll i samhället (Hofstede, 

2001). 

I ett samhälle där kvinnor generellt sett inte är lika aktiva, inte sitter på lika många 

maktpositioner och i färre sammanhang sitter på beslutsfattande roller så kommer samhället 

således att i större utsträckning kontrolleras av män och präglas av manliga egenskaper 

(House et al., 2004). Kvinnor har en tendens att vara mer riskaverta än män, varav män kan 

anses vara mer benägna att ta risker (Byrnes, Miller & Schafer, 1999; Olsen & Cox, 2001). 

Följaktligen i ett samhälle som inte strävar efter att minimera skillnaderna mellan könen så 

kommer börsintroduktionsprocessen indirekt att präglas av ett mer riskfyllt beteende. I 

enlighet med prospektteorin skulle detta större risktagande kunna innebära att emittenten är 

mer tolerant mot underprissättning om man tror att kursutvecklingen på sekundärmarknaden 

kommer att inbringa andra positiva effekter som kan kompensera för de pengarna som lämnas 
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på bordet (Loughran & Ritter, 2002). Med andra ord, en ökad grad av jämlikhetssträvande 

mellan könen skulle innebära en lägre grad av underprissättning. 

Olsen och Cox (2001) fann i sin studie över kvinnliga och manliga kapitalförvaltare att de 

kvinnliga professionella investerarna hade ett större fokus på att reducera riskerna i sina 

portföljer än vad männen hade. Männen däremot fokuserade mer på ökad avkastning. 

Dessutom fann Olsen och Cox (2001) ett signifikant samband i att kvinnor tenderade att se på 

börsintroduktioner som mer riskfyllda än vad deras manliga kollegor ansåg. Översätter man 

detta till en kultur där kvinnor är mer eller mindre involverade, även på kapitalmarknaden, så 

kan detta ge utslag i att de mer jämlikhetssträvande nationerna på ett övergripande plan anser 

att börsintroduktioner är mer riskfyllda. Detta kan då leda till att man i en nation med hög 

jämlikhetssträvan mellan könen kräver en större grad av underprissättning, vilket ska fungera 

som en riskpremie till investeraren.  

Certo, Holmes och Holcomb (2007) beskriver att forskning har hittat ett samband mellan i 

vilken utsträckning den befintliga toppledningen har prestigefyllda referenser och hur det har 

kunnat hjälpa företaget att attrahera investerare. Man menar att om toppledningen har 

prestigefyllda referenser så minskas den osäkerhet som råder vid en börsintroduktion eftersom 

de har lättare att få aktien tecknad. Vidare fann Bigelow, Lundmark, Parks och Wuebker 

(2012) att könet på företagets vd hade betydelse för investerarnas uppfattning om företaget, 

vilket påverkar deras företagsvärdering. Genom ett experiment där vd:ns kön manipulerades 

så kunde man se att en kvinnlig grundare eller vd, allt annat lika, betraktades som en mindre 

attraktiv investering av individuella investerare. Denna bias missgynnar kvinnornas förmåga 

att attrahera kapital vid börsintroduktioner. Om man förmodar att en kvinnlig vd eller 

kvinnliga ledningsrepresentanter är mer förekommande i mer jämlikhetssträvande kulturer, så 

kan man utifrån resultatet av Bigelow et al. (2012) anta att investerarna också värderar 

företagen generellt sett lägre. Vidare om man antar att garanten och emittenten inte tar hänsyn 

till denna bias när de sätter teckningskursen så kommer den initiala avkastningen på första 

handelsdagen att vara mindre. Dock, om garanten som ska vara specialiserad på 

börsintroduktionsmarknaden känner till denna bias mellan könen, så kan det leda till att 

emittenten måste sätta en ytterligare större grad av underprissättning för att attrahera 

investerare. Utifrån dessa resonemang skulle graden av jämlikhetssträvande mellan könen 

kunna ha olika inverkan på underprissättningen. 
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Sammantaget så skulle en högre grad av jämlikhetssträvande mellan könen enligt 

prospektteorin kunna hävdas influera till en lägre grad av underprissättning, medan det enligt 

resonemanget som följer av studien av Olsen och Cox (2001) skulle innebära en större grad av 

underprissättning. Det är dock tvetydligt i vilken utsträckning investerarnas könsbias skulle få 

påverkan på underprissättningen. Därav formuleras två motstridiga delhypoteser: 

Hypotes 10a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av jämlikhetssträvande mellan könen i landet. 

Hypotes 10b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband 

till graden av jämlikhetssträvandet mellan könen i landet. 

3.5.6 Bestämdhet 

Nästa dimension benämner House et al. (2004) som graden av bestämdhet. Denna dimension 

kan också till viss del anses ingå i Hofstedes (2001) maskulinitetsmått. House et al. (2004) 

menar att individerna i en nation som karaktäriseras av att vara bestämda bland annat värderar 

framgång högre samt kommuniserar på ett mer direkt och otvetydigt sätt. Ett land med låg 

grad av bestämdhet menar House et al. (2004) istället präglas av en harmonisk omgivning och 

där man förväntar sig att underordnade visar sig lojala. Bestämdhetsdimensionen sägs även 

mäta huruvida individer är påstridiga, konfronterande och aggressiva (House et al., 2004).  

I ett land där man värdesätter framgång högre kan underprissättningen ses som ett verktyg för 

emittenten att signalera att sitt företag är av hög kvalité. Den höga kvalité man vill förmedla 

ska då spegla ett mer framgångsrikt företag då man kan ta igen kapital vid ett senare tillfälle 

samtidigt som man kan visa en låg riskprofil utåt i enlighet med det Ritter och Welch (2002) 

argumenterar för. Om framgång är högt värderat i kulturen så skulle emittenten och garanten 

strategiskt kunna underprissätta teckningskursen för att undvika att börsintroduktionen ses 

som ett misslyckande.  

Dessutom kännetecknas individer i en nation med en större grad av bestämdhet att ha ett 

starkare behov av att kontrollera sin omgivning (House et al., 2004). För att emittenten ska få 

större kontroll över börsintroduktionsprocessen och för att kunna påverka hur framgångsrik 

denna kommer att uppfattas i slutändan, så kan en enkel metod vara att ta till 

underprissättning. Utifrån Hofstedes (2001) närliggande maskulinitetsdimension kan man föra 

ett liknande resonemang. En högre grad av maskulinitet indikerar på mer egoistiskt inriktade 

individer. Underprissättningen kan anses vara en metod för mer egocentriska befintliga ägare 

att marknadsföra bolaget, samtidigt som dem själva vill framstå som om att de har råd att 
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lämna kvar pengar på bordet. Underprissättningen skulle därmed kunna öka med graden av 

bestämdhet. 

Att en högre grad av bestämdhet också tyder på ett mer direkt och otvetydigt 

kommunikationssätt kan antas reducera den generella osäkerheten investerare emellan. Detta 

skulle kunna göra att det blir lättare för enskilda investerare att bedöma intresset hos andra 

investerare. Därmed skulle länder med hög grad av bestämdhet kunna främja 

informationskaskader. Således borde en informationskaskad vara enklare att sätta igång för 

emittenter i länder med högre grad av bestämdhet. Däremot är det inte säkert att denna 

beteendeteori av Welch (1992) kan förklara i vilken grad underprissättningen sker. Man kan 

dels resonera att en emittent i dessa kulturer inte behöver sätta en speciellt låg teckningskurs 

för att få igång en positiv kaskadeffekt. Däremot så kan man också resonera som så att 

konsekvent underprissatta börsintroduktioner också attraherar allt fler aggressiva spekulanter 

på börsintroduktionsmarknaden. Således skulle en ökad grad av bestämdhet och positiva 

kaskadeffekter leda till att fler spekulativa investerare övervärderar de företag som 

börsintroduceras på sekundärmarknaden, vilket skulle bidra till en hög initial avkastning efter 

första handelsdagen i överensstämmelse med det Song et al. (2014) argumenterar för.  

De med en lägre underordnad roll i ett samhälle med en låg grad av bestämdhet förväntas 

också vara mer lojala, snarare än att de tar egna initiativ (House et al., 2004). Drar man denna 

parallell till börsintroduktionsprocessen kan man anta att de befintliga beslutsfattarna inom ett 

företag är överordnade de potentiella nya aktieägarna. Antar man att de nya investerarna 

kommer att visa sig lojala i större utsträckning så kan man vidare hävda att överlämnandet av 

kontroll inte kommer att upplevas som lika smärtsamt för den befintliga ledningen i dessa 

kulturer. Tvärt om kan kontrollövervägandet vara betydligt mer påfrestande i kulturer där 

denna lojalitet inte förväntas hos de nya aktieägarna. I en sådan kultur menar House et al. 

(2004) att de underordnade kan förväntas ta större egna initiativ, vilket skulle kunna innebära 

större övervakning och motsättningar mot den redan befintliga ledningen, vilket är något som 

den befintliga ledningen inte skulle uppskatta enligt Brennan och Franks (1997). På så sätt 

kan det vara ännu viktigare för emittenten att strategiskt kunna allokera sina aktier i kulturer 

med hög grad av bestämdhet, vilket borde leda till en större grad av underprissättning. 

Samtliga resonemang indikerar på att bestämdhetsmåttet kommer att ha ett positivt samband 

till graden av underprissättning, således formuleras följande hypotes. 
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Hypotes 11: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av bestämdhet i landet. 

3.5.7 Framtidsorientering 

Ett samhälle som är framtidsorienterat planerar och investerar långsiktigt. De senarelägger 

även i större utsträckning individuell och kollektiv tillfredställelse. De länder som är 

framtidsorienterade klassas som mindre spontana och lever för framtiden snarare än i nuet 

(House et al, 2004). House et al. (2004) återger också att organisationer i länder med högre 

framtidsorientering i större omfattning fokuserar på långsiktig framgång snarare än omedelbar 

tillfredställelse samt att de tenderar att vara mer flexibla. Framtidsorienteringsdimensionen 

kan utifrån resonemang av Costa et al. (2013) tänkas influera på två parter under 

börsintroduktionsprocessen. Den ena är emittenten och den andra de potentiella investerarna. 

Emittentens framtidsorientering kan ha betydelse för hur pass mycket pengar som kommer att 

lämnas kvar på bordet. En mer flexibel och långsiktigt planerande emittent kan resonera att de 

kan få in kapital vid ett senare anskaffningstillfälle, varav de sätter en lägre teckningskurs. 

Detta kommer att bidra till en större underprissättningsgrad och till en ökad initial avkastning 

under första handelsdagen för investerarna. Costa et al. (2013) menar även att det viktigaste 

för emittenten är att få in tillräckligt med kapital för att möta deras långsiktiga mål i en sådan 

kultur. För att kunna finansiera den planerade framtida verksamheten så kan teckningskursen 

inte understiga en viss gräns. Däremot kommer denna gräns att vara betydligt lägre än i de 

kulturer som inte präglas av samma framtidsorientering och som vill ha stor avkastning redan 

vid börsintroduktionstillfället. På så vis kan man förmoda att emittenter med en längre 

planeringshorisont också accepterar en större grad av underprissättning.  

Vid en första reflektion kan man resonera att ett samhälle som präglas av spontanitet och en 

strävan efter snabb tillfredställelse leder till att allt fler spekulativa investerare ansluter sig till 

börsintroduktionsmarknaden. Börsintroduktioner kan sannolikt också ha gett ett visst avtryck 

hos investerare av att ge en snabb avkastning med en låg nedsida, vilket Alanazi och Al-Zoubi 

(2015) menar har attraherarat många spekulativa investerare och gjort att underprissättningen 

blivit så utbredd. Dock så behöver inte allt fler aggressiva spekulanter per automatik innebära 

att underprissättningen blir större, snarare kan en större mängd spekulanter med kort 

framtidsorientering på marknaden hjälpa till att trycka ned kursen. Detta eftersom många 

spekulanter som tilldelats aktier på primärmarknaden också vill sälja av innehavet redan 

under första handelsdagen och på så vis medverkar till att säljsidan blir större under första 



42 

handelsdagen. På motsvarande sätt resonerar Costa et al. (2013) för att långsiktiga investerare, 

som har tagit ett mer långsiktigt investeringsbeslut redan under teckningsperioden, inte är 

intresserade av att förlora deras innehav i företaget då de haft turen att bli tilldelade aktier på 

primärmarknaden. Detta kommer då att minska utbudssidan under första handelsdagen, vilket 

leder till att kursen drivs upp och bidrar till en större grad av underprissättning. Utbuds- och 

efterfrågekurvan påverkas därmed olika under första handelsdagen beroende på om 

marknaden präglas av framtidsorienterade investerare eller ej. I vilket fall, så antyder 

resonemangen på att desto mer framtidsorienterade investerare och emittenter desto större 

grad av underprissättning.  

Hypotes 12: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av framtidsorientering i landet. 

3.5.8 Prestationsorientering, patent samt forskning och utveckling 

Huruvida organisationer och samhället uppmuntrar till och belönar individer för deras 

prestationer, konkurrenskraft och ansträngningar av att förbättra prestanda och kvalité mäts av 

nästa dimension. Dimensionen som benämns prestationsorientering har ingen direkt koppling 

till Hofstedes (2001) tidigare dimensioner, utan presenterades först i GLOBE Study. I ett 

samhälle som i större utsträckning är prestationsorienterat, så kan man enligt 

dimensionsbeskrivningen anta att landet i större utsträckning uppmuntrar till 

innovationsförbättringar, forskning och utveckling samt till framtaganden av patent. Graden 

av prestationsorientering kan därmed tänkas korrelera positivt med både graden av forskning 

och utveckling samt antalet patent.  

En tidigare studie av Heeley, Matusik och Jain (2007) ser både patent och forskning och 

utveckling som två uppskattningar på företagens innovationssatsning. De menar att ett 

företags investeringar i innovativa produkter, teknologier med mera inte nödvändigtvis får 

samma positiva effekter på börsintroduktionsmarknaden som det får på övriga börsnoterade 

bolag. Eftersom innovationsutveckling är en osäker process så kan detta resultera i en 

prisrabatt vid börsintroduktionen. Genom att undersöka företagens innovation och 

underprissättning med utgångspunkt i teorier om informationsasymmetri så kunde Heeley et 

al. (2007) komma fram till att antalet patent ökade graden av underprissättning i mindre 

transparenta kontexter, medan underprissättningen däremot minskade i kontexter som kunde 

anses vara transparenta. Således fick antalet patent olika relationer beroende på kontext, varav 

patent visade sig både kunna öka och minska informationsasymmetrin mellan emittenten och 
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investerarna. För graden av forskning och utveckling fann Heeley et al. (2007) dock inget 

signifikant samband. Det fann däremot Guo, Lev och Shi (2006) som visar att företagens 

forskning och utvekling bidrar till en ökad informationsasymmetri och att dessa aktiviteter 

leder till en större grad av underprissättning vid börsintroduktioner.  

Även Chin, Lee, Kleinman och Chen (2006) har undersökt innovationssatsningens påverkan 

på underprissättningen. I deras taiwanesiska studie fann de att mer innovativa företag också är 

mer underprissatta, där båda deras mått för de forskning- och utvecklingskostnader som 

presenterades i prospektet samt antal patent som förmedlades var statistiskt signifikanta. Detta 

resultat menar Chin et al. (2006) beror på redovisningsbaserad informationsasymmetri. Deras 

resonemang bygger på att när ett företag väljer att gå publikt så försöker de minska 

informationsasymmetrin genom att tillhandahålla finansiell information. Dock så utelämnas 

vanligtvis många immateriella tillgångar, trots dess betydelse för företagets framtida värde. 

Detta är något som kan skilja sig åt mellan olika marknaders regleringar och grad av 

transparens. Chin et al. (2006) poängterar dock detta problems betydelse för utvecklingsländer 

såsom Taiwan, vilket skapar redovisningsrelaterad informationsasymmetri. 

Ingen av dessa undersökningar studerade skillnaderna länder emellan, vilket gör det intressant 

att undersöka om fenomenet även visar sig mellan länder. Storleken på olika nationers 

satsning i forskning och utveckling samt på framtaganden av patent kan också uppfattas som 

en form av enskild kulturell dimension. Dessa två mått skulle delvis kunna anses vara 

representerade i de två dimensionerna prestationsorientering och framtidsorientering. 

Emellertid kan dessa två mått uppskatta en ytterligare kulturell dimension, som speglar i 

vilken utsträckning man strävar efter att utveckla ny kunskap. Därmed kan dessa mått hävdas 

förklara vissa skillnader i informella institutioner mellan nationer. Därför testas två 

delhypoteser som representerar forskning och utvecklingens respektive antalet patents 

påverkan på graden av underprissättning. Båda förväntas ha ett positivt samband då de kan 

antas öka osäkerheten och informationsasymmetrin inför en börsintroduktion. 

Hypotes 13a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av forskning och utveckling i landet. 

Hypotes 13b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till antalet patent i landet. 

Om man inte drar parallellen mellan prestationsorientering och den generella 

innovationssatsningen i landet, så finns det vissa antydningar till att en prestationsorienterad 
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kultur kan ha inverkan på graden av underprissättning. Främst rör det sig om emittentens 

kontra de potentiella investerarnas strävan efter att belönas för sitt arbete respektive investerat 

kapital. I en mer prestationsorienterad kultur, där prestationer ska belönas, så vill den 

befintliga ägaren ersättas för sin arbetsinsats i företaget i så stor utsträckning som möjligt, 

förutsatt att denna säljer hela eller delar av sina redan befintliga aktier på primärmarknaden. I 

en mer prestationsorienterad kultur borde emittenten således i större utsträckning sträva efter 

att underprissättningen reduceras, vilket kan relateras till Loughran och Ritters (2002) 

resonemang att emittenter borde bli upprörda över att lämna stora summor pengar kvar på 

bordet. Ett liknande argument förs av Lewellyn och Bao (2014) när de studerade 

börsintroduktionsaktiviteten. Om emittenten misslyckas med att få igenom börsintroduktionen 

så kommer detta att uppfattas som väldigt negativt i en prestationsorienterad kultur. På samma 

sätt är det av stor betydelse att deras kapital inte undervärderas (Lewellyn & Bao, 2014). En 

allt för stor summa pengar på bordet skulle därmed ses som ett misslyckande från emittenten 

och möjligtvis också från garantens sida. Således kan man hävda att en större grad av 

prestationsorientering leder till minskad grad av underprissättning i åtanke att de inte vill 

lämna pengar kvar på bordet. Å andra sidan vill de inte heller misslyckas med att genomföra 

börsintroduktionen varav en högre prestationsorientering också skulle kunna leda till högre 

underprissättningsnivåer. 

Trots att kulturen präglas av att prestationer ska belönas så kommer investerarna på 

börsintroduktionsmarknaden enbart motiveras av att teckna i aktier som förväntas ge en 

förhållandevis rimlig avkastning påpekar Lewellyn och Bao (2014). På samma sätt som en 

prestationsbaserad kultur påverkar emittenten så påverkar den även investerarna, vars 

prestationsinriktning kommer prägla deras investeringsbeslut. Det är därför möjligt att 

emittentens och investerarnas inställning till prissättningen mer eller mindre tar ut varandra, 

där en viss grad av underprissättning är nödvändig för att attrahera investerare men att 

emittenten därefter försöker minimera dess indirekta kostnader.  

Däremot för Lewellyn och Bao (2014) också ett resonemang kring att investerare i mer 

prestationsbaserade kulturer ser börsintroduktionen som en positiv företagshändelse, där 

företaget söker nytt kapital för att kunna förbättra framtida prestationer. Detta gör att 

individuella investerare ser introduktionen som ett sätt att få en större avkastning i framtiden. 

Denna inställning borde synonymt betyda att investerarna i prestationsbaserade kulturer har 

förhoppningar om att företaget kommer prestera bättre i framtiden, efter börsintroduktionen, 

till skillnad mot de resultat som företaget tidigare rapporterat. Detta kan även argumentera för 
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att bolag övervärderas efter första handelsdagen, vilket i sin tur påverkar 

underprissättningsnivån i enlighet med det Song et al. (2014) understryker. Därtill menar 

Ljungqvist et al. (2006) i sin modell att känslohetsbaserade investerare har en optimistisk 

övertygelse om emittentens framtidsutsikter. Denna optimism bidrar enligt modellen till en 

initial värdering över det fundamentala värdet. Således kan denna kulturella dimension få en 

positiv påverkan på första dagens initiala avkastning.  

Emellertid, som diskuterats ovan, skulle en prestationsorienterad kultur kunna främja 

innovativa satsningar, varav dimensionsmåttet skulle kunna få samma effekt som antalet 

patent samt forskning och utveckling. Följaktligen skulle mer prestationsorienterade 

samhällen kunna ha ett positivt samband till underprissättningsnivån då en sådan kultur för 

med sig en generellt sett större innovationsanda i företag och hos entreprenörer, vilket i sin tur 

medför en utökad osäkerhet i att värdera företag som förfogar över större mängder 

immateriella tillgångar. Utifrån följande argument samt utifrån kontrasten mellan emittentens 

och investerarnas prestationsorientering, så mynnar resonemangen ut i två motstridiga 

delhypoteser.  

Hypotes 14a: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett positivt samband 

till graden av prestationsorientering i landet. 

Hypotes 14b: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband 

till graden av prestationsorientering i landet. 

3.5.9 Mänsklig orientering samt förtroende 

Den sista kulturella dimensionen som presenteras av House et al. (2004) är graden av 

mänsklig orientering. Detta mått behandlar i vilken utsträckning samhällets individer anser att 

det är viktigt att vara rättvis, osjälvisk och snäll. Detta mått ska visa på individernas välvilja 

och inställning till att göra rätt för sig. Således kan detta mått också relateras till den allmänna 

livskvalitén och individernas sociala relationer emellan menar House et al. (2004). Vidare 

menar dem att individer har ett större behov av samhörighet och tillhörighet i en sådan 

mänskligt orienterad kultur. Individer i de kulturer som inte anses vara lika mänskligt 

orienterade präglas istället av ett större egenintresse samt att de motiveras av makt och 

mycket materiella tillgångar (House et al., 2004). 

Människors välvilja och strävan efter social samhörighet kan förmodas leda till en minskad 

grad av informationsasymmetri i samhället. Man kan även förvänta sig att individer i 

samhällen som präglas av generositet och som värderar mänsklig rättvisa generellt sett delar 
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med sig av information samtidigt som de inte är ute efter att lura eller utnyttja andra. Detta 

kan antas bidra till att minska individernas allmänna upplevda osäkerhet i samhället. På så sätt 

kan kulturella karaktärsdrag av stor mänsklig orientering förväntas minska graden av 

underprissättning. Drar man dimensionen till sin yttersta spets så övergår välviljan till att 

individer sätter andras intressen framför sina egna (House et al., 2004), vid sådana fall skulle 

all form av utnyttjande av informationsövertag helt elimineras.  

Strävan efter social samhörighet, en känsla av att göra rätt för sig och ett utökat agerande av 

att dela lika mellan individer bidrar sannolikt till ett samhälle där alla har rätt till samma 

information, vilket även borde leda till mer rättvisa bedömningar på kapitalmarknaden. Denna 

form av kultur kan även spegla av sig i media och andra informationskanaler, så även i form 

av mer transparenta företag, vilket också kan hjälpa till med att minska osäkerheten på 

marknaden. En effektivare kapitalmarknad leder till marknadspriser som i större utsträckning 

återspeglar företagens sanna fundamentala värde (Fama, 1970), varav prissättningen vid 

börsintroduktioner inte borde vara något undantag. Konsekvenserna av en minskad 

informationsasymmetri kan därmed hävdas leda till en rad effekter som alla minskar graden 

av underprissättning. Exempelvis kan en ökad grad av mänsklig orientering leda till minskade 

effekter av winner’s curse, inte lika problematiska agent-principalförhållanden, att emittenten 

är mer transparent och att garanten inte kan utnyttja emittenten i samma utsträckning som en 

följd av minskad informationsasymmetri. Argumenten underbygger därmed att graden av 

mänsklig orientering i ett samhälle kommer att leda till en lägre grad av underprissättning. 

Hypotes 15: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband 

till graden av mänsklig orientering i landet. 

Något som också kan associeras till ett kulturellt samhälle med stor mänsklig orientering är 

hur pass mycket man litar på sina medmänniskor. Graden av förtroende kan utgöra ytterligare 

en kulturell dimension som kan spegla en av nationens informella institutioner. Förtroende är 

möjligtvis förenad med graden av mänsklig orientering, men det kan argumenteras för att 

förtroendemåttet kan tillföra ytterligare förklaring till underprissättningsfenomenet. Engelen 

och van Essen (2010) uppmanar framtida forskare till att gå utanför de formella 

institutionernas påverkan på graden av underprissättning. Mer specifikt hänvisar dem till 

Chambers och Dimsons (2009) studie som antyder att graden av förtroende mellan 

börsintroduktionens tre parter kan ha en viktig roll på underprissättningen. Chambers och 

Dimsons (2009) brittiska studie gav dock inte tillräckligt med underlag för att generalisera 
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resultatet. De fann att det uppstod ett minskat förtroende på marknaden efter andra 

världskriget, vilket de hävdar kan ha påverkat den ökning i underprissättningen som följde 

därefter. Denna indikation anser Chambers och Dimson (2009) vara av betydande karaktär 

eftersom underprissättningsgraden steg trots att det efter andra världskriget skedde gradvisa 

förbättringar i lagar och regler, en utökad bolagstransparens samt en större konkurrens mellan 

garanter i form av en ökad strävan efter ett gott anseende på börsintroduktionsmarknaden. 

Graden av förtroende har undersökts tidigare på kapitalmarknaden. Guiso, Sapienza och 

Zingales (2008) fann att det generella deltagandet på aktiemarknaden berodde på graden av 

förtroende. Förtroende menar dem även har betydelse för hur man uppfattar den information 

som man besitter som tillförlitlig samt huruvida man tror att det övergripande systemet är 

rättvist. Detta inverkar sedan på de enskilda investeringsbeslut som individer överväger. Om 

förtroendegraden är allmänt låg i landet så resonerar Guiso et al. (2008) att PE-talen generellt 

måste sjunka för att kunna attrahera investerare. Detta leder till att företagare blir allt mindre 

intresserade av att börsintroducera sig. På så sätt kan Guiso et al. (2008) slå fast att kulturella 

skillnader i förtroende länder emellan är en förklarande variabel till en nations 

kapitalmarknadsutveckling. Samma slutsats finner Ng, Ibrahim och Mirakhor (2015) som 

påpekar att agent-principalproblemen kan mildras i ett land med en hög grad av förtroende.  

Både Guiso et al. (2008) och Ng et al. (2015) fann att individer med ett större förtroende 

också investerar i mer riskfyllda aktier, vilket ett företag som tidigare inte noteras oftast 

betraktas som (Engelen & van Essen, 2010; Lewellyn & Bao, 2014). Anledningen till att 

investerarna tillägnar mer kapital åt tämligen mer riskfyllda projekt menar Ng et al. (2015) 

beror på att deras tilltro till marknaden och bolagen kan ersätta en annars mer omfattad 

övervakning av deras tillgångar. Därtill poängterar Ng et al. (2015) att om större förtroende 

råder på marknaden så kan det bidra till att investerare investerar i projekt och i 

entreprenörsföretag på ett mer kostnadseffektivt sätt.  

En högre grad av förtroende verkar därmed kunna medverka till ett mer aktivt deltagande på 

aktiemarknaden, att marknaden fungerar mer kostnadseffektivt, att agent-principalproblemen 

mildras samt en större tendens till att investera i mer riskfyllda tillgångar. Alla dessa faktorer 

pekar på att det uppstår lägre underprissättningsnivåer vid högre förtroendegrader. Dessutom 

finner Guiso et al. (2008) att omfattningen av förtroende på marknaden har en negativ effekt 

med andelen aktier som hålls av en liten grupp av aktieägare som har en direkt koppling till 
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antingen företaget eller ledningen. Med andra ord öppnar förtroende upp för en mer spridd 

ägarstruktur och en större andel utomstående aktieägare.  

Således kan det resoneras för att ett högt förtroende på kapitalmarknaden gör att 

ägarspridningen vid börsintroduktionen sker på ett mer naturligt sätt eftersom investerare i en 

sådan kultur också investerar i mer riskfyllda aktier. Emittentens incitament till att 

underprissätta aktien borde därmed minska med ökad förtroendegrad. Brennan och Franks 

(1997) teori om att emittenter försöker undvika större aktieägare med större övervakning 

förenklas i en sådan kultur. Därtill kan man hävda att emittenten inte behöver använda 

underprissättningen i samma utsträckning eftersom småspararnas ökade förtroende 

kompenserar för deras övervakningsincitament (Ng et al., 2015). Således kan man 

argumentera för att förtroende som en ytterligare kulturell dimension borde ha ett negativt 

samband till graden av underprissättning. 

Hypotes 16: Underprissättningsnivån vid börsintroduktioner har ett negativt samband 

till graden av förtroende i landet. 

3.6 Sammanställning av hypoteser  

För att få en sammanfattning av de hypoteser som deducerats ges det i tabell 1 en summering 

utav dessa och dess förväntade samband till graden av underprissättning. Tabellen återger 

studiens 16 huvudhypoteser varav fem utav dem har motstridiga argument om dess förväntade 

samband till underprissättningen, vilket symboliseras med en a och en b hypotes. Hypotes 13a 

och b är däremot två mått som är tänkta att mäta den kulturella innovationssatsningen i landet 

och ingår därför under samma huvudhypotes. 
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4. Empirisk metod 

Det empiriska metodavsnittet presenterar genomgripande studiens tillvägagångssätt. Här 

redogörs och motiveras det för operationalisering av begreppen till observerbara och 

mätbara variabler samt insamling av dessa för att besvara de deducerade hypoteserna. 

Slutligen beskrivs databearbetningen samt konsekvenser med det valda tillvägagångssättet.  

4.1 Operationalisering och insamling av variabler  

För att på ett objektivt sätt studera hur underprissättningen vid börsintroduktioner beror på 

formella och informella institutionella faktorer så har en kvantitativ forskningsmetod med en 

positivistisk kunskapssyn utgjort grunden för studiens tillvägagångssätt. Då de kvantitativa 

undersökningarna karaktäriseras av att utreda numeriska relationer mellan begrepp är det 

viktigt att de egenskaper som undersöks är mätbara. Formella och informella institutioner är 

breda begrepp som innehåller flera dimensioner, vilket gör det extra viktigt att fånga in det 

centrala i det som ska mätas för att besvara respektive hypotes med hög validitet.  

Operationalisering handlar om det tillvägagångssätt som används för att mäta ett begrepp 

(Bryman & Bell, 2011). Utan att operationalisera hur man mäter begreppen så går det inte att 

hävda att det finns några samband. Hypoteserna som har deducerats utifrån befintliga teorier 

med hänsyn till faktorer från Worldwide Governance Index (WGI), Global Competitiveness 

Index (GCI) och Houses et al. (2004) GLOBE Study ger upphov till att kunna skapa en hög 

korrelation mellan den operationella och teoretiska definitionen. Fördelarna med ett sådant 

tillvägagångssätt är enligt Bryman och Bell (2011) att det skapar en hög validitet i studien.  

Dessa ställningstaganden utgör tillsammans med studiens syfte en ram för insamling av data. 

Att använda sekundärdata gör det möjligt att analysera data såväl tvärkulturellt som 

longitudinellt, vilket även gör att trender och tendenser kan kartläggas (Bryman & Bell, 

2011). Sekundärdata från forskare med hög kunskap inom börsintroduktionsområdet kommer 

därför att användas för respektive lands nivå av underprissättning. Underprissättningen 

kommer att studeras för perioden 2006 till 2014 med undantag för ett antal länder då 

tillgången till data på årsbasis inte återfunnits enligt studiens kriterier för alla länder för hela 

denna period. För de formella och informella institutionerna så används erkända databaser och 

forskare som innehar kunskap och resurser för att göra omfattande insamlingar av data, vilket 

enligt Bryman och Bell (2011) kan förbättra datakvalitén. Då de formella institutionerna 

snabbt kan förändras från år till år så har dessa variabler hämtats för respektive land på 
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årsbasis. För de informella variablerna så har konstanta variabler används med undantag för 

forskning och utveckling samt antalet patent. Data på årsbasis finns således inte för dessa 

informella mått men då de informella institutionerna, till skillnad från de formella, håller sig 

relativt konstanta över kortare tidsperioder enligt både North (1990) och Hofstede (2001) så 

finns det inget betydande behov av sådan data.  

4.1.1 Beroendevariabel  

För att mäta hur underprissättningen vid börsintroduktionerna påverkas av institutionella 

faktorer så används underprissättningen som beroendevariabel. Underprissättningen, som ofta 

ses som en synonym till första handelsdagens avkastning, definieras likt tidigare studiers 

tillvägagångssätt (se Engelen & van Essen, 2010; Ljungvist, 2006; Loughran & Ritter, 2004; 

Loughran et al. 2015; Ritter & Welch, 2002) som den procentuella skillnaden mellan aktiens 

teckningskurs och aktiens stängningskurs efter första handelsdagen. En underprissättning 

föreligger då första handelsdagens stängningskurs är högre än teckningskursen.  

𝑼𝒏𝒅𝒆𝒓𝒑𝒓𝒊𝒔𝒔ä𝒕𝒕𝒏𝒊𝒏𝒈 =  
𝐼𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑡ä𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 − 𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑢𝑟𝑠 
 

Data för underprissättningen för respektive land utgår huvudsakligen från uppdaterade 

versioner av Ritter (2003) och Loughrans et al. (1994) sammanställande studie, där data är 

sammansatt från flertalet andra forskningsrapporter, böcker och databaser. Data för 

underprissättningsnivån som denna studie bygger på har blivit tillgänglig på årsbasis via mail 

av Ritter. Dessa data har vidare kompletterats för fem andra nationer. 

För att beräkna ländernas underprissättningsnivå för varje år använder Ritter (2003) det 

procentuella genomsnittliga värdet av de aggregerade underprissättningarna i landet för 

respektive år. För att skapa jämförbarhet så har kompletterande data till den sammanställande 

studien använt samma tillvägagångssätt och kriterier när de beräknat antalet 

börsintroduktioner och underprissättningsnivå för landet. Dessa kriterier beskrivs tydligare i 

avsnitt 4.2 kring urvalsprocess och bortfall. 

Tidigare studier av bland andra Beatty och Ritter (1986), Engelen och van Essen (2010) samt 

Ritter och Welch (2002) menar att övriga marknadsrörelser inte har någon signifikant 

inverkan på underprissättningen under den första handelsdagen. Exempelvis var den 

genomsnittliga underprissättningen vid börsintroduktioner 18,8 procent i USA mellan 1980-

2001, vilket kan jämföras med medan den genomsnittliga dagliga avkastningen på börsen som 
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under perioden var 0,05 procent (Ritter & Welch, 2002). Då denna har så pass liten inverkan 

så har det inte gjorts några avkastningsjusteringar när underprissättningen beräknats av de 

använda källorna. Tabell 2 redogör för de källor, tidsperioder och antalet börsintroduktioner 

som underprissättningsnivån för respektive land har beräknats utifrån.  

 

4.1.2 Förklarande variabler till de formella institutionshypoteserna  

För att testa de institutionella skillnadernas förklaring till underprissättningsvariationen så 

kommer 17 förklarande variabler att användas. Till de formella hypoteserna så kommer 

variabler att hämtats från World Economic Forums (2016) The Global Competitiveness Index 

(GCI) samt från The World Bank Groups (2016) The Worldwide Governance Indicators 

(WGI) som utformats av Kaufmann, Kraay och Mastruzzi (2010). WGI kan anses som mer 

utvecklad och omfattande i jämförelse med de variabler som La Porta et al. (1998) tidigare 

presenterat för att uppskatta skillnader i formella institutioner. Detta då WGI består av sex 

landsspecifika institutionella dimensioner som byggts upp av flera hundra underliggande 
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variabler (Kaufmann et al., 2010). Indikatorerna kan på så sätt ge en unik insikt i de olika 

ländernas institutionella kvalité. Till skillnad från Lewellyn och Bao (2014), som aggregerade 

alla de sex variablerna i sin studie när de studerade hur institutionella faktorer påverkar antalet 

börsintroduktioner som genomförs, så kommer tre utav dessa sex variabler som hämtas från 

WGI att testas var och en för sig. Att dela upp variablerna var även något som Lewellyn och 

Bao (2014) föreslog att man skulle ta hänsyn till i vidare forskning inom 

börsintroduktionsämnet. 

GCI har dock inte använts lika frekvent inom den tidigare litteraturen. GCI har till syfte att 

återspegla olika ekonomiers verksamhetsmiljö och konkurrenssituation på marknaden, vilket 

indexet gör genom att inkorporera den senaste forskningen inom området (World Economic 

Forum, 2016). GCI presenterar information från deras egna studier men kompletterar också 

data med hjälp av information från tidigare studier. Dessa data har de sammanställt mellan 

åren 2005 och 2015. Denna tidsperiodsbegränsning har däremot inte fått några betydande 

konsekvenser för studiens utformning då syftet redan från början var att jämföra 

institutionella skillnaders påverkan på underprissättningen för en relativt senare tidsperiod. 

Detta till skillnad mot tidigare forskning som främst har studerat underprissättningsfenomenet 

för perioder fram till och med mitten av 2000-talet.  

4.1.2.1 Minoritetsskydd  

Den första hypotesen om investerarskyddet för minoritetsägares inverkan på 

underprissättningen bygger på en undersökning från GCI som ska visa på i vilken 

utsträckning som det legala systemet skyddar minoritetsägarnas intressen inom landet. 

Variabeln för minoritetsskyddet har utformats genom en skala mellan 1 till 7 för respektive 

land, där ett högre värde ska spegla ett bättre och mer omfattat övergripande minoritetsskydd 

(World Economic Forum, 2016). Vanligt använda mått är annars La Portas et al. (1998) anti-

director index eller Djankovs et al. (2008) vidareutveckling utav detta, vilka bland andra har 

använts av Banerjee et al. (2011), Boulton et al. (2015), Engelen och van Essen (2010) samt 

Hopp och Dreher (2013). Dessa variabler är däremot av konstant karaktär medan 

datainformationen från GCI förändras på årsbasis vilket gör att man får en mer representativ 

och aktuell bild av minoritetsskyddets inverkan på underprissättningsnivån år för år.  

4.1.2.2 Rättssäkerhet 

Nästa variabel berör nationernas rättssäkerhet. Data har här hämtas från WGI och utgår ifrån 

en variabel som benämns som Rule of Law. Variabeln ska enligt WGI mäta i vilken 

utsträckning man följer samhällets regler och huruvida man inom landet har förtroende för 
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sådana regler och dess upprätthållande. Mer specifikt byggs måttet upp av kvalitén på landets 

avtalsefterlevnad, äganderätter, ordningsmakt, rättsväsende samt sannolikheten för brott och 

våld (Kaufmann et al., 2010; The World Bank Group, 2016). Variabeln för rättssäkerhet mäts 

som en skala mellan -2,5 och 2,5, där ett högre värde reflekterar en bättre rättssäkerhet.  

4.1.2.3 Transparens  

Måttet på transparens som hämtas från GCI utgörs av en skala mellan 1 och 7 och återger 

styrkan i revisions- och redovisningsstandarderna i landet (World Economic Forum, 2016). 

Även om transparens kan mätas på flera olika sätt och att det finns ett flertal olika index att 

tillgå som uppskattar graden av transparens, så ska det valda måttet från GCI återspegla den 

transparens som råder mellan investerarna och bolaget. Måttet från GCI bygger på huruvida 

man uppfattar de finansiella revisions- och redovisningsstandarderna i landet som svaga eller 

starka. Alternativa mått på transparens har övervägts men valts bort då måttet från GCI 

lämpar sig bättre för denna hypotes. Vissa alternativa mått har också uteslutits på grund av att 

de varit ojämförbara över tid eller på grund av att måttet haft en närmare koppling till den del 

av transparensen som ser till graden av korruption i landet. Exempelvis är Transparency 

Internationals mått Corruption Perceptions Index (Transparency International, 2016) ett 

etablerat transparensmått som brister på dessa punkter då måttet ligger närmare definitionen 

kring korruption och vars data inte går att jämföra från år till år då uppbyggnaden av måttet 

har modifierats under åren.  

4.1.2.4 Korruption  

Nästa mått som ska fånga graden av korruption i landet har utgått från variabeln Control of 

Corruption som presenteras av WGI. Skalan mellan -2,5 och 2,5 ska reflektera i vilken 

utsträckning som man uppfattar att offentlig makt används för privat nytta, där det är viktigt 

att uppmärksamma att ett desto mindre tal anger en desto högre korruptionsrisk. Det motsatta 

förhållandet till korruptionens utbredning i landet kan sägas vara graden av institutionell 

demokrati, vilket gör att skalan även kan uppfattas som ett mått på transparensen och den 

politiska konkurrenssituationen i landet. Måttet som används fångar flera dimensioner av 

begreppet korruption och inkluderar också i vilken utsträckning privata aktörer kan utnyttja 

staten så att deras egna intressen främjas (Kaufmann et al., 2010; The World Bank Group, 

2016).  

4.1.2.5 Främjande av marknadsutveckling  

Det sista formella institutionsmåttet är främjande av marknadsutveckling. Till denna hypotes 

har en variabel från WGI används som förklarar i vilken grad landet gynnar 
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marknadsutveckling. Variabeln i fråga är Regulatory Quality, vilket avser att mäta huruvida 

man uppfattar att de styrande har möjlighet att bedriva en sund politik som genom lagstiftning 

både tillåter och främjar den privata sektorn och dess utveckling inom nationen (Kaufmann et 

al., 2010; The World Bank Group, 2016). Måtten speglas i en skala mellan värdet -2,5 till 2,5. 

Ett högre värde ska indikera på en nation där marknadsutvecklingen främjas i allt högre 

utsträckning.  

4.1.3 Förklarande variabler till de informella institutionshypoteserna 

De informella institutionshypoteserna utgår ifrån nio variabler från GLOBE Study 

presenterade av House et al. (2004). Deras innebörd har tidigare presenterats under 

hypotesuppbyggnadens gång och har även legat till grund för denna. Därtill tillkommer 

variabler för patent, forskning och utveckling samt förtroende. En viktig sak att ta ställning till 

uppkommer då House et al. (2004) gör skillnad på kulturella värderingar och kulturell praxis. 

De presenterar därmed två olika mått för respektive kulturell dimension. För denna studie så 

kommer de nio kulturella dimensionerna att representera data över olika kulturella värderingar 

som finns i samhället. Dessa värderingar beskriver hur saker och ting borde göras, vilket kan 

skilja sig ifrån vad som faktiskt sker i praktiken. Anledningen till att data över de kulturella 

värderingarna väljs framför data för kulturell praxis beror på att studien vill spegla de 

kulturella mönster som utgör grunden i varje nations kultur. Denna argumentation följer det 

Hofstede (2001) påpekar att det är värderingarna som präglar individen i ett tidigt stadium i 

livet, vilket sedan speglar sig i praktiken utifrån de kulturella värderingar som man har fått 

med sig. Även om praxis, såsom sedvänjor, kan förändras gradvis över tid, så menar Hofstede 

(2001) liksom North (1990) att sådana förändringar inte kommer att ändra eller ifrågasätta 

nationens och kulturens underliggande värderingar. En nations kulturella värderingar menas 

därmed kunna spegla landets kultur i större utstäckning över tid. Därmed kan värderingarna 

också anses ha haft och kommer fortsätta att ha en större inverkan på 

börsintroduktionsmarknaden och på underprissättningsfenomenet.  

Flera underliggande mått och indikatorer bygger tillsammans upp respektive dimension vilka 

presenteras i en skala från 1 till 7, där en högre poäng för dimensionen indikerar på en högre 

värdering i samhället. Till skillnad från de flesta övriga variabler i denna studie så presenteras 

inte de kulturella dimensionerna från GLOBE Study för specifika år, utan det finns enbart ett 

uppskattat värde för respektive land för var en av de nio dimensionerna. Värdena som 

presenteras kommer följaktligen att behandlas som konstanta för ett givet land inom den 

studerade tidsperioden. Som tidigare diskuterats så kan kultur anses vara stabilt över längre 
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tidsperioder och enligt Hofstede (2001) och North (1990) så är det svårt att påverka en nations 

sociala normer på kort sikt, varav de kulturella värderingarna därmed kan antas gälla för hela 

den studerade perioden.  

Tilläggas ska även göras att House et al. (2004) inte studerat och presenterat de sociala 

kulturerna utifrån olika nationer utan snarare utifrån olika mänskliga släkten. Därmed har dem 

gjort skillnad på tidigare Öst- och Västtyskland, ljus- och mörkhyade i Sydafrika samt 

fransktalande och tysktalande delar i Schweiz. Dessa tre fall blir aktuella i denna studie, varav 

de har vägts ihop lika till ett gemensamt värde för samtliga nio dimensioner, utan att någon 

hänsyn har tagits till populationsfördelningen mellan grupperna. Således vägs de två 

medelvärdena samman för respektive fall vilket skapar tre nya värden, vilka representerar 

Tyskland, Sydafrika och Schweiz. Dessa 3 kommer tillsammans med de 22 övriga länderna 

att utgöra de 25 nationer som undersöks i denna studie. 

Även om det finns olika kulturer i olika delar av världen så kan man debattera och samtidigt 

hålla sig kritiskt till hur de kulturella måtten ska mätas. Man ska således försiktigt beakta hur 

numeriska värden kan fånga dessa former av informella och kulturella värderingar samt hur 

man i så fall gör det på bästa och mest lämpliga sätt. Många kritiska frågor kan riktas mot 

sådana kulturella studier, såsom om det går att mäta på ett objektivt sätt, hur man definierar 

begreppen, huruvida man fångar det centrala i begreppet och så vidare. För denna studie så 

blir dessa problem av stor betydelse i och med att hypotesuppbyggnaden till de informella 

hyposerna underbyggs av ett logiskt resonemang utifrån de kulturella begreppen. Denna 

studie får således förutsätta att begreppen definieras, förklaras och därefter mäts på ett sådant 

sätt som gör att hypotesuppbyggnadens resonemang och hypotesernas resultat har ett korrekt 

förhållningssätt till så som dimensionerna i GLOBE Study presenteras. Därmed poängteras 

det att dimensionsbegreppen har stor betydelse för studiens resultat och huruvida dessa 

dimensioner pekar på ett samband till underprissättningsfenomenet. De värden som 

presenteras i form av sekundärdata antas därför indikera på dess sanna effekt, så att vidare 

analyser kan dras. I och med användningen av sekundärdata så lägger denna studie ingen egen 

subjektivitet i de kulturella dimensionsmått som presenteras av House et al. (2004).  

Kulturella studier som försökt göra numeriska index likt dem av Hofstede (2001) och House 

et al. (2004) är dessutom få i antal. Även om deras omfattning kan verka bred så kan vidare 

forskning inom detta område sannolikt fortsätta att utvecklas för att styrka de kulturella 

skillnaderna som finns mellan olika nationer, men troligvis också fånga in fler kulturella 
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dimensioner än de som hitintills introducerats. Däremot så kan de nio dimensionerna som 

presenteras av House et al (2004) ge en god inblick i vilken utsträckning informella 

institutionella skillnader kan få på börsintroduktionsmarknaden. Emellertid så måste man 

inkludera vissa kontrollvariabler för att kunna beakta om det institutionella ramverket av både 

formell och informell karaktär verkligen har ett orsakssamband till graden av 

underprissättning.  

4.1.3.1 Forskning och utveckling  

De övriga informella institutionshypoteserna som också ska representera informella 

institutioner inom en nation har kompletterats med data från andra informationskällor. Data 

för forskning och utveckling har hämtats från GCI, vars variabel ska indikera på hur mycket 

företagen spenderar på forskning och utveckling. Istället för absoluta tal på företagens 

forsknings- och utvecklingskostnader inom en nation så mäter GCI denna variabel med hjälp 

av en skala mellan 1 och 7. Måttet utgår ifrån i vilken utsträckning som man upplever att 

företag inom nationen spenderar på forskning och utveckling (World Economic Forum, 

2016). Detta är en variabel som förändras från år till år för de länder som undersöks.  

Anledningen till att inte inkludera ett mått på den genomsnittliga forskning och 

utvecklingskostnaden i förhållande till landets BNP berodde på främst två anledningar. Den 

första var att data från The World Bank Group vid informationsinhämtningstillfället hade stor 

informationsbrist för vissa år och länder gällande perioderna som studeras. Det andra 

argumentet till att använda måttet från GCI var att det till skillnad från alternativa mått fångar 

den upplevda kulturella innovationssatsningen i landet. På så sätt kan det valda måttet anses få 

en mer kulturell prägel och bidra till att förklara om informella institutionella skillnader har 

påverkan på variationen i underprissättning. Hade studien istället tagit utgångspunkt på 

företagsnivå så hade bolagens forskning- och utvecklingskostnader kunnat användas som en 

förklarande variabel. Även detta är en anledning till att studien utgår från individernas 

värderingar av innovationssatsningen i landet snarare än att mäta det i absoluta tal. 

4.1.3.2 Patent  

Patent var den andra hypotesen som presenterades i samband med framtidsorientering. 

Variabeln för patent kommer däremot inte att kunna mäta uppfattningen av kulturell 

innovationssatsning på ett liknande sätt som måttet för forskning och utveckling. Istället 

kommer patentmåttet att vara mer konkret, då antalet ansökta patent per miljoner invånare per 

år kommer att användas. Data över antalet ansökta patent hämtas från World Intellectual 

Property Organization (WIPO) vilka redovisar antalet ansökta patent år för år för respektive 
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nation (WIPO, 2016). Kompletteringar har behövts göras för Taiwan, vars data saknades i 

WIPO. Data för Taiwan har hämtats utifrån årlig statistik av Taiwan Intellectual Property 

Office (TIPO), vilka också redogör för antalet ansökningar per år (TIPO, 2016). Här har 

antalet patent sedan dividerats med den årliga taiwanesiska populationen som hämtats från 

Trading Economics (2016).  

4.1.3.3 Förtroende  

För att kunna besvara den sista hypotesen angående förtroende och dess inverkan på 

underprissättningsgraden så utgår den data som använts utifrån en specifik fråga som ingått i 

flera internationella studier. Frågan har vanligtvis formulerats som följande “Generally 

speaking, would you say that most people can be trusted or that you need to be very careful in 

dealing with people?” och har kunnat besvarats med svarsalternativen “Most people can be 

trusted” eller “You can never be too careful when dealing with others” (Díez-Medrano, 

2016). Resultatet från denna enkätsfråga utgick även Guiso et al. (2008) ifrån i sin studie 

rörande det generella deltagandet på aktiemarknaden.  

Frågan har bland annat ställts av World Values Survey (WVS) vilket är en 

samhällsvetenskaplig forskningsgrupp med huvudkontor i Stockholm (WVS, 2016). I WVS 

nuvarande sammansättning av verkställande utskott finns bland andra forskaren Díez-

Medrano från Spanien (WVS, 2016). Han har kartlagt denna förtroendeindikator genom ett 

index där resultatet från WVS och liknande undersökningar sammanställts. Utifrån de två 

svarsalternativen som nämnts ovan har Díez-Medrano (2016) byggt upp ett index där nationer 

med ett värde över 100 har en majoritet av människor som har tillit till varandra, medan 

värden under 100 är de länder där majoriteten av människor tycker att man aldrig kan vara 

nog försiktig med att ha med andra människor att göra (Díez-Medrano, 2016). Utifrån urvalet 

i denna studie sträcker sig indexet från 10,2 i Turkiet som visar på ett lågt förtroende mellan 

varandra till 134,5 i Sverige där tilliten är betydligt högre. Denna variabel kommer likt de nio 

kulturella dimensionerna att vara konstant för respektive land för de perioder som studeras.  

GCI presenterar också ett snarlikt mått på förtroende. Detta mått används av Ng et al. (2015) i 

deras studie, men vilket är ett mått över den trovärdighet och den tilltro som man har till 

bankerna, regleringens effektivitet och börsens övervakning. Dessutom ska detta mått se till 

låntagarnas legala skydd och långivarnas rättigheter (World Economic Forum, 2016). Denna 

variabel har följaktligen inte utformats på ett sätt som motsvarar det studien söker av 

förtroendets inverkan på underprissättningen. Samtidigt kan variabeln från GCI också 
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uppfattas täcka liknande samband som ska besvaras av de formella institutionella variablerna i 

denna studie. Därför kan Díez-Medranos (2016) index förväntas att bidra till ytterligare 

förståelse för variationen i underprissättning och detta i högre utsträckning än vad måttet från 

GCI hade gjort. 

4.1.4 Kontrollvariabler  

För att undvika falska samband mellan den förklarande variabeln och beroendevariabeln så 

används kontrollvariabler. Kontrollvariablerna som ska kontrollera för utanförliggande 

variabler som kan tänkas påverka underprissättningen motiveras i huvudsak utifrån hur 

tidigare forskning har valt att kontrollera för generella landsspecifika karaktärsdrag som kan 

få effekter på underprissättningsnivån. Kontrollvariablerna som används är BNP-tillväxt, 

Market Cap/BNP, Stock market turnover samt antal börsintroduktioner som gjorts i landet.  

4.1.4.1 BNP-tillväxt  

Procentuell tillväxt i landets BNP kontrollerar för den övergripande ekonomiska utvecklingen 

och landets allmänna tillstånd, vilket enligt Hopp och Dreher (2013) kan förväntas påverka 

hur attraktivt det är för investerare att investera i landet. Data hämtas från The World Bank 

Group (2016) med en komplettering av Taiwans BNP från IndexMundi (2016) med samma 

definition i mätningen av BNP-tillväxten. Den årliga procentuella tillväxten i BNP mäts 

utifrån en konstant lokal valuta där tillväxten bortser från prisförändringar (The World Bank 

Group, 2016).  

4.1.4.2 Market Cap/BNP  

Aktiemarknadens utveckling mätt som det totala börsvärdet i landet dividerat med landets 

BNP är en kontrollvariabel som används i studier av bland andra Djankov et al. (2008), 

Lewellyn och Bao (2014), Costa et al. (2013) samt Engelen och van Essen (2010). Variabeln 

speglar aktiemarknadens tillstånd och kontrollerar för fenomenet som Ritter (1984) benämner 

som heta marknader, det vill säga när marknadsläget skapar en hög aktivitet av 

börsintroduktioner som generellt även leder till en högre underprissättning. Data hämtas 

huvudsakligen från The World Bank Group (2016) med komplettering för vissa länder ifrån 

IndexMundi (2016). Det totala marknadsvärdet på börsen, Market Cap, mäts som det totala 

antalet aktier för börsnoterade företag i landet multiplicerat med dess respektive aktiekurs vid 

årets slut (IndexMundi, 2016; The World Bank Group, 2016).  
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4.1.4.3 Stock market turnover ratio  

Omsättningen på aktiemarknaden (Stock market turnover ratio) motiveras framför allt av 

studier kring att marknadens aktivitet inducerar en högre underprissättning (Loughran & 

Ritter, 2002). Variabeln kontrollerar således likt variabeln Market Cap/BNP för fenomenet 

kring heta marknader där aktiemarknadens utveckling kan påverkar beslutsfattandet med 

hänsyn till marknadstajming (Ljungqvist, 2006). Loughran och Ritter (2002) menar att det 

råder en positiv relation mellan aktiemarknadens omsättning och första handelsdagens 

underprissättning eftersom fenomenet flipping, där aktier säljs direkt efter introduktionen, har 

blivit allt vanligare och därmed skapas en större likviditet och volatilitet i aktien. Data hämtas 

från The World Bank Group (2016) vilket även kompletteras med data ifrån IndexMundi 

(2016). Omsättningen på aktiemarknaden mäts genom det totala värdet av inhemska aktier 

som handlats dividerat med det genomsnittliga börsvärdet under perioden (IndexMundi, 2016; 

The World Bank Group, 2016).  

4.1.4.4 Antalet börsintroduktioner  

Antalet börsintroduktioner på årsbasis är en kontrollvariabel som används i studier av bland 

andra Boulton et al. (2015) samt Hopp och Dreher (2013). Variabeln mäts som den naturliga 

logaritmen av antalet börsintroduktioner på årsbasis för att transformera variabeln till att bli 

mer normalfördelad. Variabeln kontrollerar för tidseffekter samt för fenomenet kring heta och 

kalla marknader (Ritter, 1984). Antalet börsintroduktioner som görs skiljer sig avsevärt 

mellan olika tidpunkter och har en inverkan på nivån av underprissättning. Heta perioder har 

generellt fler börsintroduktioner med högre genomsnittliga nivåer av underprissättning, 

medan mer kalla perioder har få börsnoteringar med lägre nivå av underprissättning, i vissa 

fall även överprissättning (van Essen, 2011). Detta är ett fenomen som förväntas synas kring 

finanskrisen 2008. Data som används angående antal börsintroduktioner utgår från det antal 

börsintroduktioner som underprissättningen i landet har beräknats utifrån, vars antal och vilka 

källor som använts presenterades i tabell 2 under avsnitt 4.1.1.  

Eftersom antalet börsintroduktioner också förväntas fånga upp en tidstrend så användes inte 

själva tidstrenden som någon ytterligare kontrollvariabel. Denna avvägning, av att inte ha med 

en årstrend mellan 2006 och 2014, beslutades efter en analys av tidstrendens samband på 

graden av underprissättning, vilket inte visade sig ha något signifikant samband. 
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4.1.5 Sammanställning av använda variabler  

Tabell 3 ger en sammanställning av de variabler som används i studiens empiri. Här 

presenteras även vilken källa som data kommer ifrån för respektive variabel samt att det ges 

en kort variabelbeskrivning. 

 

4.2 Urvalsprocess och bortfall 

Det slutgiltiga urvalet för den empiriska studien utgörs av 25 nationer från olika delar av 

världen. Underprissättning, flera oberoende variabler och kontrollvariabler innehåller data på 

årsbasis för samtliga 25 nationer under en tidsperiod som sträcker sig från 2006 och framåt. 

Tillsammans hämtas data för 172 landsspecifika år vilket totalt inkluderar 6993 

börsnoteringar med varierad grad av underprissättning. Alla länder har dock inte studerats 

inom samma tidsram och den studerade tidsperioden varierar således mellan olika nationer. 

För Hong Kong och Sydafrika representerar data för underprissättning enbart åren mellan 

2006 och 2010, medan data för länder såsom Kina, Turkiet och USA sträcker sig över hela 
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den valda perioden, från 2006 till 2014. Aggregerad data för antalet börsintroduktioner och 

den period som har studerats för respektive land presenterades i tabell 2 i avsnitt 4.1.1.  

Anledningen till att fler nationer inte har studerats beror på att data inte finns tillgängligt år 

för år för vissa nationer, vilket denna studie kräver, men också på grund av att det i vissa 

mindre ekonomier inte har genomförts speciellt många börsintroduktioner under den 

studerade perioden. Även för de nationer som har inkluderats i studien så har det under vissa 

år inte genomförts några börsintroduktioner, varav data för grad av underprissättning saknas. 

Detta leder till att dessa landsspecifika år exkluderas från de empiriska testerna. De länder 

som finns representerade i det slutliga urvalet har åtminstone haft tio börsintroduktioner under 

den studerade perioden. De länder som exkluderats har därmed gjort detta med anledning av 

att allt för få börsintroduktioner genomförts. För få introduktioner kan göra att vissa 

börsintroduktioner speglar en hel nations underprissättningsgrad och på så sätt skapas 

skevheter i resultaten. Därtill har vissa nationer exkluderats på grund av att GLOBE Study 

inte inkluderar världens samtliga länder.  

Med bakgrund i att tidigare forskning har studerat underprissättningen för perioder fram till 

och med mitten av 2000-talet så har denna studie valt att fokusera på en period som utgår från 

år 2006 och framåt. De variabler som hämtas från GCI till hypoteserna berörande 

minoritetsskyddet, transparensen samt forskning och utveckling har medfört att studien inte 

har kunnat sträcka sig längre bakåt i tiden än år 2006. Efter att tidsramen bestämts har data för 

underprissättning samt för övriga variabler kunnat samlas in för tidsperioden mellan 2006 och 

2014. Dock råder det en viss informationsbrist i data över graden av underprissättning för 

vissa landsspecifika år, vilket påpekats tidigare. Detta berör dock enbart den senare delen av 

urvalsperioden då studiens samtliga nationer innehåller data för år 2006 till och med 2010, 

varav vissa nationer inrymmer data ända fram till år 2014. 

Själva börsintroduktionerna i denna studie är tänkt att enbart inkludera de emittenter som för 

första gången introducerar sig på en börs, så kallade rena börsintroduktioner. Olika former av 

sekundärnoteringar, omlistningar, avknoppningar eller företagsuppköp samt olika typer av 

fonder exkluderas från studiens urval. Dessutom inkluderas enbart större introduktioner, varav 

små och medelstora företag också exkluderas (se Loughran et al., 2015). Att dessa inte har 

inkluderats i denna studies sekundärdata är dock inget som har säkerställts fullt ut, däremot 

ska samtliga utav de sekundära källor som använts också ha utgått från detta urvalskriterium i 

sina studier.  
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Denna studie inkluderar även enbart data som har rapporterat första dagens initiala 

avkastning, såsom underprissättningen har preciserats i denna studie. Det finns vissa studier 

över vissa länder som istället har rapporterat den initiala avkastningen efter en vecka eller 

efter en månad. Detta har dem gjort på grund av att det råder volatilitetsbegränsningar kring 

första handelsdagens aktiekurser, vilket gör att de inte har rapporterat underprissättningen 

efter första handelsdagen. Denna typ av data har därmed fallit utanför denna studies urval.  

Det slutgiltiga urvalet som representeras av 6993 börsintroduktioner för 25 länder mellan åren 

2006 och 2014 gör att det blir möjligt att göra både tvärkulturella jämförelser och 

longitudinella studier, vilket enligt Bryman och Bell (2011) även möjliggör att kartlägga 

trender och tendenser. Att hitta kausala samband ska även underlättas om man använder data 

från olika tidpunkter (Bryman & Bell, 2011). Däremot så kommer sannolikt den största delen 

av effekterna att utgöras av skillnader mellan länder snarare än skillnader över tid då de 

förklarande variablerna är relativt konstanta över åren för respektive land. Eftersom studien 

också inkluderar nationer med skilda institutionella bakgrunder samtidigt som de flesta utav 

världens största och mest betydelsefulla aktiemarknader finns representerade, så kan urvalet 

betraktas som representativt för att besvara studiens syfte och deducerade hypoteser.  

4.3 Databearbetning  

Bearbetning av insamlad empirisk data görs med hjälp av statistikprogrammen Stata och 

SPSS. Inledningsvis görs univariata analyser där de enskilda variablerna presenteras i form av 

deskriptiv statistik med frekvenstabeller och centralmått. Här presenteras data kring såväl 

underprissättningen vid börsintroduktioner, antalet börsintroduktioner som gjorts samt de 

institutionella kvalitetsmåtten hämtade från House et al. (2004), WGI och GCI för respektive 

land. 

För att testa hur variablerna korrelerar med varandra och underprissättningen så görs bivariata 

korrelationsanalyser som presenteras i en korrelationsmatris. Kaufmann et al. (2010) som har 

byggt upp WGI menar att de sex variabler som ingår i indexet möjligen mäter liknande 

föremål, varav det kan finnas en hög korrelation mellan variablerna. En hög korrelation 

förväntas även finnas i en nations värderingar och därmed kan de informella variablerna 

tänkas ha ett samband med varandra. North (1990) menar även att formella institutioners 

utformning påverkas av nationens informella institutioner varav det kan föreligga en 

korrelation mellan de formella och de informella variablerna som använts i studien.  
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För att sedan göra hypotestester och studera huruvida underprissättningen vid 

börsintroduktioner påverkas av institutionella faktorer så innefattar den kvantitativa studien 

flera multivariata regressionsanalyser. I samband med regressionerna inkluderar studien även 

test för normalfördelning av residualerna genom ett Kolmogorov-Smirnovas-test samt ett 

White-test för heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet innebär att variansen i residualen inte är 

konstant. Exempelvis kan detta problem föreligga vid inkomstförändringar. När inkomsten 

ökar har individen fler alternativ att disponera den, varav variansen förväntas öka. Men även 

andra orsaker likt närvaron av extremvärden, felspecificerade modeller, skevhet och inkorrekt 

databehandling kan skapa heteroskedasticitet (Gujarati & Porter, 2009). 

Heteroskedasticitet gör i sin tur bland annat att parametrarna inte får konsistenta skattningar 

samt att signifikanstesten kan blir missledande då det förekommer felaktigheter i 

uppskattningen av konfidensintervallets övre och undre gräns (Hayes & Cai, 2007). Det finns 

flera test med olika antaganden som kan användas för att testa för heteroskedasticitet. Det 

testet som kommer att användas i studien är Whites heteroskedasticitetstest som enligt 

Gujarati och Porter (2009) är enkel att implementera samt att testet är inte lika beroende av en 

normalfördelning som exempelvis Breusch-Pagan-Godfreys-test. 

Hur stora problem som uppstår vid förekomsten av heteroskedasticitet beror på situationen, 

men många gånger är de viktigt att hantera (Gujarati & Porter, 2009; Hayes & Cai, 2007). Att 

använda sig av exempelvis robusta errors, Generalized Least Squares (GLS) eller Weighted 

Least Squares (WLS) är enligt Gujarati och Porter (2009) mer effektivt än vanliga linjära 

regressioner såsom Ordinary Least Squares (OLS) vid problem med heteroskedasticitet. SPSS 

tillåter däremot inte användandet av kommandona GLS eller WLS och har inte heller någon 

funktion för robusta standard errors. Därav kommer statistikprogrammet Stata att användas 

vid förekomst av problem med heteroskedasticitet. 

Det görs även uppskattningar för att identifiera de mest förklarande variablerna till 

underprissättningen genom en backward regression metod, även kallad general-to-specific. 

Detta är ett tillvägagångssätt som även Costa et al. (2013) och Hopp och Dreher (2013) har 

använt för att ta bort högt korrelerade variabler och hitta den mest förklarande modellen. I 

denna metod inkluderas inledningsvis samtliga förklarande variabler tillsammans med 

kontrollvariablerna i en basmodell. Sedan tas den variabel som är längst ifrån att vara 

signifikant bort, vilket är en process som fortsätter tills dess att samtliga koefficienter är 
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signifikanta på minst 10-procentsnivån. När den slutgiltiga modellen tagits fram testas den för 

multikollinearitet. 

Multikollineraitet, som innebär att det råder en hög korrelation mellan två eller flera av de 

oberoende variablerna, är vanligt förekommande i multipla regressionsmodeller. Vid allt för 

höga korrelationer mellan de oberoende variablerna, vanligtvis omkring 0,8-0,9 i korrelation 

eller högre, så är multikollinearitet ett allvarligt problem där modellens parametrar är svåra att 

uppskatta och modellen blir inte lika tillförlitlig (Gujarati & Porter, 2009). Variance-inflating 

factor (VIF) är ett mått som ska visa variablernas påverkan av multikollinearitet. Som 

tumregel gäller att en variabel som har ett VIF-värde över 10 är väldigt högt korrelerade med 

andra variabler, vilket ifrågasätter variabelns tillförlitlighet i modellen (Gujarati & Porter, 

2009).  

Databearbetningen innehåller även ett test där jämförelser görs mellan de formella och de 

informella institutionella måtten för att se vilken institutionell aspekt som har högst 

förklaringsgrad på underprissättningen. Detta görs genom att slå samman de fem formella 

variablerna till ett gemensamt mått och samma process görs för de tolv informella variablerna. 

Studien kommer även att kontrollera för icke-linjära samband mellan de institutionella 

variablerna och underprissättningsnivån. Den främsta anledningen till att dessa icke-linjära 

test görs är att flera utav hypoteserna som deducerats har argumenterats för att kunna ha både 

positiva och negativa samband till graden av underprissättning. På så sätt kan man finna om 

någon eller några utav de institutionella effekterna har påverkan på underprissättningsgraden 

vid olika nivåer. Det kan dock vara så att deras nettoeffekt är lika med noll om de motstridiga 

effekterna tar ut varandra, vilket kan medföra att varken de linjära eller de icke-linjära 

regressionstesterna blir signifikanta. Den icke-linjära regressionsanalysen kompletteras också 

med en grafisk analys av variablernas linjära och icke-linjära samband till 

underprissättningsgraden. 

4.4 Metodkritik  

Viktiga kriterier för att bedöma forskningens kvalitet är reliabilitet, replikerbarhet och 

validitet (Bryman & Bell, 2011). Samtliga av de variabler som använts är noggrant förklarade 

och finns tillgängliga att hämta från tidigare angivna källor (se tabell 2 och 3). Detta gör att 

studien är pålitlig och skulle uppvisa samma resultat om forskningsprocessen skulle göras om 

på nytt, varav studiens reliabilitet och replikerbarhet kan anses hög. 
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Eftersom operationaliseringen av de definitioner som finns i hypoteserna sker genom givna 

mått så uppstår en hög korrelation mellan den operationella och teoretiska definitionen, vilket 

enligt Bryman och Bell (2011) höjer studiens validitet. Däremot medför detta 

tillvägagångssätt vissa problem. Kritiker menar framförallt att de institutionella kvalitetsmått 

som finns fortfarande är aningen outvecklade och inte alltid mäter det de är avsedda att mäta, 

vilket påverkar studiens validitet negativt. Dessutom är det svårt att mäta framförallt de 

informella institutionerna på ett tillförlitligt sätt (North, 1990). Att istället välja andra 

institutionella kvalitetsmått för att mäta samma fenomen skulle därmed kunna ge annorlunda 

resultat då måtten till stor del bygger på källornas definition samt tillvägagångssätt vid 

insamling och bearbetning av data.  

De valda kontrollvariablerna bygger på tidigare studiers val av variabler och vad tidigare 

forskning menar är landsspecifika karakärsdrag som påverkar underprissättningen vid 

börsintroduktioner (se Costa et al., 2013; Hopp & Dreher, 2013; Lewellyn & Bao, 2014). Ett 

mer omfattat alternativt hade varit att kontrollera för viktiga företagsspecifika och 

börsintroduktionsmetodsmässiga faktorer. Detta hade med stor sannolikhet kontrollerat bort 

andra effekter, som tidigare forskning påvisat påverka underprissättningsgraden. Att använda 

en sådan metod hade däremot varit en ytterst tidskrävande process där 6993 prospekt med 

tilläggande information hade behövt studeras för att fånga upp dessa företags- och 

metodspecifika karaktärsdrag. Exempel på sådana faktorer är företagets ålder, 

inlåsningseffekter, röstdifferentiering, branschtillhörighet, andelen aktier som gavs ut, vilken 

garant som hanterade introduktionen och om de använde fast- eller intervallprissättning. Detta 

är någonting som inte har prioriterats i denna studie med ett visst förbehåll för studiens 

tillförlitlighet. 

Ytterligare en kritik till den valda metoden är att en mer omfattande general-to-specific än att 

ta bort den variabel som är längst ifrån att vara signifikant hade behövts för att få fram den 

mest effektiva modellen. Kommandon för bästa regression är däremot ingenting som finns 

vare sig i statistikprogrammet SPSS eller Stata. Att göra processen manuellt hade tagit lång 

tid då man behöver ta hänsyn till flera parametrar, likt korrelationer mellan olika variabler och 

hur variablernas förklaringsgrad och signifikansnivå påverkas när man tar bort andra variabler 

i modellen. 

Eftersom det i flera hypoteser resoneras för motstridiga effekter och där det utifrån teorierna 

inte framgår vilken effekt som kan förväntas vara den dominerande så har det utformats 
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hypoteser som inkluderar både ett positivt och ett negativt samband till 

underprissättningsnivån. Båda de hypotetiska sambanden kan vara sanna och påverka 

underprissättningsnivån på olika sätt vilket kan göra att nettoeffekten utav dem båda blir nära 

noll, varav det blir icke-signifikanta resultat. Även om resultatet skulle vara signifikant för 

den ena delhypotesen så kan man heller inte utesluta att den andra motstridiga effekten också 

skulle kunna ha påverkan på underprissättningsnivån.  
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5. Empiriska resultat  

I avsnittet presenteras inledningsvis deskriptiv statistik över landsspecifik underprissättning 

samt de formella och informella institutionsvariabler som utgör underlag för hypotestesterna. 

Därefter presenteras data över de korrelationer som råder mellan studiens variabler. Här 

presenteras även de empiriska resultaten från de regressioner som utgör grunden för att 

acceptera eller förkasta studiens hypoteser. Till denna del redogörs det även för två 

fullständiga modeller, varav den ena innehåller studiens samtliga variabler medan den andra 

har genererats genom metoden general-to-specific. Vidare kommer de formella 

institutionerna ställas mot de informella för att jämföra deras förklaring till 

underprissättningen. Slutligen görs tester för icke-linjära samband vilket kompletteras med en 

grafisk analys. 

5.1 Deskriptiv statistik  

Syftet med studien är att undersöka om och vilka formella och informella institutioner som 

kan förklara länders variation i underprissättning i samband med börsintroduktioner. Data 

som utgör underlag för att besvara de deducerade hypoteserna beskrivs i den deskriptiva 

statistiken. Här presenteras inledningsvis empirisk data för antal börsintroduktioner, perioder 

som studerats samt underprissättningsnivån för respektive av de 25 länderna. Därefter 

presenteras statistik över de formella institutionsvariablerna vilka har hämtats ifrån WGI och 

GCI, följt av de informella institutionsmåtten som i huvudsak utgår ifrån GLOBE Study.  

5.1.1 Underprissättning  

Tabell 4 presenterar landsspecifik underprissättning för det totala antalet börsintroduktioner 

som gjorts under den studerade perioden. Som synes i tabellen så har samtliga av de 25 

studerade länderna haft börsintroduktioner som i genomsnitt varit underprissatta under de 

studerade perioderna. Däremot så har underprissättningen varit subjekt för stora variationer 

mellan länder och över tid. Sydafrika har haft den högsta genomsnittliga 

underprissättningsnivån med 98,41 procent vilket kan jämföras med Sverige som hade den 

lägsta på 2,27 procent. 

Den högsta genomsnittliga underprissättningen under ett år var 193,10 procent vilket 

representeras av Kina för år 2007. Samma år hade Sydafrika sin högsta genomsnittliga 

underprissättning på 183,06 procent då det gjordes 53 börsintroduktioner. Året efter så 

gjordes det endast 15 introduktioner i Sydafrika till en genomsnittlig underprissättning på 3,2 
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procent, vilket visar på den stora variationen i underprissättningsgrad och i antalet nya 

börsintroduktioner. Resultatet här visar att det råder mer eller mindre heta marknader i 

enlighet med Ritter (1984), vars fenomen även styrks i graf 1. I Brasilien, Kanada, Malaysia, 

Spanien och Sverige så har det under vissa år även förekommit en genomsnittlig 

överprissättning, det vill säga aktiekursen har sjunkit under introduktionskursen under första 

handelsdagen. Den högsta överprissättningen på 8,00 procent syns i Kanada från år 2012. 

Även antalet börsintroduktioner som gjorts varierar stort mellan länderna. Totalt har det gjorts 

6993 börsintroduktioner fördelat över 172 landsspecifika år. Kina har under perioden 2006 till 

2014 gjort 1243 introduktioner, vilket är flest av de studerade länderna. Finland, Irland och 

Nigeria är de länder där det har gjorts minst antal introduktioner, vilka klarade studiens 

urvalskriterium av att ha gjort minst tio stycken introduktioner under den studerade perioden.  
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Den genomsnittliga underprissättningen för de 6993 börsintroduktionerna är 20,79 procent, 

vilket syns längst ner i tabell 4. I graf 1 så presenteras den gemensamma genomsnittliga 

underprissättningen för samtliga länder på årsbasis. 2007 var det år som under perioden hade 

den högsta underprissättningen på 33,40 procent medan den året därpå var nere på 13,00 

procent i genomsnitt. 2011 var den genomsnittliga underprissättningen som lägst med 10,79 

procent. Efter 2011 så har underprissättningen ökat gradvis och haft värden på över 20 

procent till år 2014 som utgör det sista året i mätperioden.  

 

 

5.1.2 Formella institutioner  

Tabell 5 redogör för de formella institutionerna där måtten på minoritetsskydd och 

transparens är hämtade ifrån GCI och rättssäkerheten, korruptionen samt främjandet av 

marknadsutveckling är hämtade ifrån WGI, vilket tidigare presenterats i tabell 3 i avsnitt 

4.1.5. Måtten utgår från data på årsbasis där de formella institutionerna kan ha förändrats 

utifrån politiska och ekonomiska förhållanden (North, 1990; Song et al., 2014). Data 

presenteras däremot för de genomsnittliga värdena för respektive land under de perioder som 

har studerats. Detta görs för att ge en mer överskådlig bild och för att förändringarna mellan 

åren generellt är väldigt små.  
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Sverige och Finland är de länder som har högst kvalitet på sitt minoritetsskydd med värden på 

6,01 respektive 5,98 på en skala mellan 1-7, där genomsnittet för samtliga länder är 4,87. 

Lägst minoritetsskydd har Italien på 3,54 följt av Sydkorea, Kina och Nigeria. Måttet gällande 

ländernas rättssäkerhet sträcker sig på en skala mellan -2,5 till 2,5 där genomsnittet för de 

studerande länderna är 0,83. Högst rättssäkerhet har Finland och Sverige med värdena 1,94 

respektive 1,92. Lägst kvalitet på rättssäkerheten i landet har Nigeria med ett värde på -1,1 

följt av Indonesien och Kina som också presenterar negativa siffor.  

Av de 25 länderna så har Sydafrika högst transparens mätt som den uppfattade styrkan i 

landets revisions- och redovisningsstandarder. Finland, Sverige Kanada, Hong Kong och 

Australien visar även dem upp en hög transparens på en nivå över 6 på en skala mellan 1-7. 

Lägst transparens enligt måttet från GCI råder i Nigeria med ett värde på 3,93. Även Kina och 

Italien visar upp låga siffror gällande landets transparens. Etablerade transparensmått såsom 

Corruption Perceptions Index (Transparency International, 2016) menar att graden av 

korruption i landet också är en viktig del i styrkan av landets transparens. Korruptionsmåttet 

mäts på en skala mellan -2,5 och 2,5 där höga värden innebär att det råder en låg korruption i 
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landet. Finland och Sverige får även här högst värden av de 25 länderna. Högst korruption 

råder det i Nigeria följt av de asiatiska länderna Indonesien, Kina, Indien och Thailand som 

samtliga har ett värde under noll på skalan.  

Den sista formella institutionen, främjande av marknadsutveckling, utgår från en skala mellan 

-2,5 till 2,5, där höga värden innebär att landet har en politik och lagstiftning som främjar 

marknadsutveckling i större utsträckning. De länder som WGI ger högst värden för dess 

främjande av marknadsutveckling är Hong Kong, tätt följt utav Finland, Australien, 

Storbritannien och Irland, där samtliga har fått värden över 1,7. Likt fallet med 

korruptionsmåttet så har Nigeria, Kina, Indien och Indonesien fått lägst värden.  

5.1.3 Informella institutioner  

I tabell 6 summeras statistik över de informella institutionsmåtten. Samtliga av värdena 

förutom forskning och utveckling samt patent utgår från konstanta värden. Detta skapar 

däremot inga större problem för studien då North (1990) och Hofstede (2001) menar att 

informella institutioner såsom kultur och normer karaktäriseras av att förändras väldigt 

långsamt och därmed kan anses vara relativt konstanta över kortare tidsperioder. I tabellen 

syns det exempelvis att Sverige har det lägsta osäkerhetsundvikandet med ett värde på 3,45 på 

en skala från 1 till 7, medan Thailand har det högsta osäkerhetsundvikandet på värdet 5,71. 

Även gällande jämlikhetssträvande mellan könen ligger Sverige i topp efter Storbritannien på 

värden kring 5,20 medan de asiatiska länderna i form av Indonesien, Kina, Malaysia och 

Taiwan ligger i botten med värden under 4 på skalan. Längst ner i tabellen presenteras 

genomsnittet för de 25 länderna där exempelvis den genomsnittliga bestämdheten har ett 

värde på 3,96.  
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5.2 Korrelationer 

I appendix 1 presenteras en korrelationsmatris som visar hur de förklarande variablerna och 

kontrollvariablerna korrelerar med såväl varandra som med underprissättningen. Kaufmann et 

al. (2010) som har byggt upp WGI menar att variablerna som ingår i indexet har en hög 

korrelation då de mäter liknande företeelser. Detta syns tydligt i korrelationerna mellan 

rättssäkerheten, korruptionen och främjandet av marknadsutvecklingen med korrelationer på 

över 0,9 (se appendix 1). Även de övriga formella institutionsmåtten har starka korrelationer 
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med varandra där den lägsta korrelationen som råder är den mellan minoritetsskyddet och 

främjandet av marknadsutvecklingen som har en korrelation på 0,499. Flera av de formella 

institutionsmåtten har dessutom starka samvariationer med kontrollvariablerna BNP-tillväxt 

och Market Cap. Även de informella institutionsmåtten korrelerar starkt med varandra, 

däremot är styrkan i korrelationerna inte lika starka som dem mellan de formella 

institutionsvariablerna. En annan skillnad mot de formella variablerna är att samtliga av de 

informella måtten förutom förtroende har en högre och signifikant korrelation med 

kontrollvariabeln för antal börsintroduktioner.  

North (1990) menar att formella institutioner påverkas av nationens informella institutioner 

varav det förväntas föreligga starka korrelationer mellan dem. Resonemanget stämmer utifrån 

korrelationsmatrisen som visar att flera av de informella institutionsvariablerna har 

signifikanta och starka korrelationer med de formella institutionsvariablerna. Framförallt är 

det följande informella institutionsvariabler som korrelerar med flera av de formella: 

osäkerhetsundvikande, gruppkollektivism, institutionell kollektivism, jämlikhetsstävande 

mellan könen, forskning och utveckling, prestationsorientering, mänsklig orientering samt 

förtroende. 

Korrelationsmatrisen presenterar även resultat gällande hur variablerna korrelerar med 

underprissättningen. De korrelationer som är signifikanta på minst 0,05 nivån med 

underprissättningen är rättssäkerhet, korruption, främjande av marknadsutveckling, 

osäkerhetsundvikande, maktdistans, gruppkollektivism, institutionell kollektivism, 

jämlikhetsstävande mellan könen, bestämdhet, patent per miljoner invånare, 

prestationsorientering, mänsklig orientering, BNP-tillväxt samt antal börsintroduktioner. Det 

är således tre av de formella variablerna, nio av de informella samt två av kontrollvariablerna 

som har signifikanta korrelationer med underprissättningen. Av dessa är 

osäkerhetsundvikande, maktdistans, bestämdhet, patent per miljoner invånare, BNP-tillväxt 

samt antalet börsintroduktioner positivt korrelerade med underprissättningen medan 

resterande sex variabler är negativt korrelerade med underprissättningen. 

5.3 Regressionsanalyser 

De uppställda hypoteserna kommer i första hand att besvaras med hjälp av linjära 

regressionsanalyser. Studien använde först regressionsmetoder som byggde på OLS vilka 

enligt Gauss-Markov teorin uppskattar den bästa linjära regressionsfunktionen under 

antaganden för den klassiska linjära regressionsmodellen (Gujarati & Porter, 2009). I 
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samband med OLS-regressionerna testades det också för antagandena om normalfördelade 

och homoskedastiska residualer för att se om dessa kunde uppfyllas eller om regressionerna 

kunde korrigeras för att göra bättre uppskattningar. Resultaten utifrån OLS-regressionerna 

följdes därmed av ett normalfördelningstest och ett heteroskedasticitetstest (se appendix 2). 

Resultaten från de två testen visade att antagandena om normalfördelning och 

homoskedasticitet inte kunde uppfyllas för studiens residualer. Normalfördelningen testades 

för samtliga regressioners ostandardiserade residualer genom ett Kolmogorov-Smirnov-test. 

Resultaten som presenteras i appendix 2 visade att samtliga regressioner hade 

signifikansvärden under 0,05, vilket utifrån testets utformning innebär att det föreligger en 

signifikant skillnad i data från att vara normalfördelad. White-testet visade därtill att man inte 

kan anta att residualerna är homoskedastiska. Samtliga regressioner förutom den linjära 

regressionen för patent visade på värden under 0,05 vilket tyder på att data är 

heteroskedastisk.  

För att ta hänsyn till att regressionsmodellerna frångår antagandena om normalfördelade och 

homoskedastiska residualer så gjordes det nya regressioner. Dessa regressioner beräknades 

med en robust metod som tar hänsyn till detta, vilket enligt Gujarati och Porter (2009) är ett 

sätt att hantera problemen. Det är resultaten från dessa test som kommer att redovisas i 

följande avsnitt då de linjära regressionsanalyserna presenteras.  

5.3.1 Linjära regressionsanalyser 

För att testa sambandet mellan variationen i underprissättning och de formella och informella 

variablerna så görs en linjär multipel regressionsanalys för respektive hypotes. I tabell 7 

presenteras dessa linjära regressionsanalyser, vilka samtliga är justerade med robusta standard 

errors (se appendix 3 för en komplett regressionstabell). Tabell 7 visar respektive variabels 

förhållande till underprissättningsnivån, där även kontrollvariablerna inkluderas i de enskilda 

regressionsmodellerna för att kontrollera bort andra möjliga effekter. Tabellen presenterar 

även två fullständiga modeller vilket det redogörs för efter att de enskilda 

regressionsanalyserna behandlats. I tabell 7 och appendix 3 redovisas även modellernas 

förklaringsgrad, men inte den justerade förklaringsgraden. Anledningen till detta är att den 

justerade förklaringsgraden inte redovisas när man tar hänsyn till robusta standard errors.  

Resultaten från de enskilda regressionsmodellerna som presenteras i tabell 7 utgår från 

följande regression där X representerar den specifika oberoende variabeln som testas mot 

underprissättningsnivån:  
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𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

= 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏ö𝑟𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡 +  𝛽3𝐵𝑁𝑃 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡

+  𝛽4𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡 +  𝛽5𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

 



77 

Resultaten från de 17 enskilda regressionerna visar flera signifikanta samband till 

underprissättningen för både formella och informella variabler. De tre formella variablerna 

rättssäkerhet, korruption och främjande av marknadsutveckling visar alla signifikanta 

negativa samband till graden av underprissättning. Beakta att korruptionsvariabeln visar ett 

omvänt förhållande till graden av korruption i landet, då ett desto mindre tal anger en desto 

högre korruptionsrisk i landet. Följaktligen pekar dessa tre samband på att de resonemang 

som ligger till grund för hypotes 2a, 4 och 5 stämmer överens med resultatet. Modellernas 

förklaringsgrad för dessa tre variabler ökar också i jämförelse med basmodellen där enbart 

kontrollvariablerna inkluderas (se appendix 3). Regressionsmodellerna för de två formella 

institutionsvariablerna minoritetsskydd och transparens har också negativa 

riktningskoefficienter men visar däremot ingen signifikant effekt på underprissättningsnivån.  

När de informella institutionella skillnaderna undersöks så visar 10 utav 12 regressioner på ett 

signifikant samband till variationen i underprissättning. Flertalet av de informella 

institutionella skillnaderna verkar på så sätt kunna förklara delar av variationen i 

underprissättningsnivån länder emellan. Flera av de informella institutionsvariablerna som 

visar på ett signifikant samband till underprissättningsnivån har dessutom en relativt högre 

förklaringsgrad i jämförelse med de formella variablerna (se appendix 3).  

Den första informella institutionshypotesen som testas, graden av osäkerhetsundvikande, 

byggde på två skilda resonemang som kunde peka på antingen ett negativt eller ett positivt 

samband till underprissättningen. Resultatet här visar på ett positivt signifikant samband 

mellan osäkerhetsundvikande och underprissättningsnivån i landet, vilket är i enlighet med 

hypotes 6a. Ett signifikant resultat finner man även när hypotes 7 testas, vars resultat är i 

enlighet med det positiva samband som det argumenterades för mellan landets maktdistans 

och dess underprissättningsgrad.  

Det signifikanta negativa sambandet mellan graden av gruppkollektivism i landet och 

underprissättningsnivån är dock något som inte stämmer överens med hypotes 8. I 

hypotesuppbyggnaden till gruppkollektivism argumenterades det för ett positivt samband, 

vilket innebär att resultatet pekar på en motsatt effekt till dessa resonemang. Resultatet 

antyder istället att en större gruppkollektivism har en negativ inverkan på 

underprissättningsgraden, vilket med andra ord innebär att graden av individualism har en 

positiv påverkan på underprissättningsnivån. 
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Vidare visar sig jämlikhetssträvandet mellan könen ha ett signifikant negativ påverkan på 

underprissättningen. Detta stämmer överens med delhypotes 10a, vilket skulle tyda på att en 

nation som i större utsträckning strävar efter att minimera skillnaderna mellan könsrollerna i 

samhället också har en generellt sett lägre underprissättningsnivå. Nästa regression pekar på 

att variationen i underprissättning även påverkas av graden av bestämdhet i landet, vars 

signifikanta positiva samband överensstämmer med hypotes 11. Däremot så påvisar inte den 

kulturella variabeln för framtidsorientering något signifikant samband till graden av 

underprissättning. Den negativa riktningskoefficienten som måttet på framtidsorientering 

visar är även det motsatta till vad som förväntades enligt hypotes 12.  

Samtliga av de tre innovationspräglade måtten prestationsorientering, forskning och 

utveckling samt patent visade på signifikanta resultat. Prestationsorientering visar dessutom 

den högsta förklaringsgraden utav samtliga enskilda regressionsmodeller, vars resultat pekar 

på att en större prestationsorientering leder till minskade underprissättningsnivåer, vilket 

stödjer delhypotes 14b. Både delhypotes 13a och 13b stöds av resultatets signifikanta och 

positiva samband till underprissättningsnivån i landet. 

Av de två sista informella hypoteserna så var det enbart det kulturella måttet på mänsklig 

orientering som visade sig vara signifikant i de enskilda regressionsanalyserna. Variabelns 

negativa inverkan på graden i underprissättning stämmer överens med hypotes 15 som 

argumenterade för detta samband. Den sista hypotesen om förtroendets inverkan på 

underprissättningsgraden visade sig vara icke-signifikant då den testades i den enskilda 

regressionsmodellen. Däremot kan det vara värt att observera dess positiva 

riktningskoefficient, vilket är det motsatta till vad hypotesuppbyggnaden argumenterar för. 

I tabell 8 summeras de formella och informella institutionshypoteserna utifrån om dess 

samband visade sig stämma överens med huvudhypotesen eller någon utav delhypoteserna. 

Graden av gruppkollektivism som visade sig vara signifikant fick däremot en 

riktningskoefficient som talar emot hypotes 8, varav enbart 9 av de totalt 12 informella 

regressionerna stämmer överens med studiens hypoteser. Detta betyder att 12 utav totalt 16 

hypoteser, som har markerats i tabell 8, således med 90-, 95- eller 99-procents säkerhet inte 

kan förkastas, varav 11 utav dessa överensstämmer med hypotesuppbyggnaden.  
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5.3.1.1 Regressionsanalyser med fullständiga modeller 

I tabell 7 under avsnitt 5.3.1 redogörs det även för två så kallade fullständiga modeller. 

Modell A inkluderar studiens samtliga oberoende variabler tillsammans med 

kontrollvariablerna, vilket testas mot graden av underprissättning (se appendix 3 för en 

komplett regressionstabell). Då kontrollvariablerna samt de formella och informella 

institutionsvariablerna integreras så är det flera utav de tidigare signifikanta variablerna som 

nu förlorar dess signifikans. De starka korrelationssambanden variablerna emellan, vilket 

påvisades i appendix 1, har troligtvis en stor inverkan till detta. Denna kollinearitet kan även 

ha fått en stor inverkan till att variablerna för minoritetsskydd, främjande av 

marknadsutveckling, institutionell kollektivism, jämlikhetssträvande mellan könen och 

mänsklig orientering byter riktningskoefficient i modell A. I och med variablernas 

samvariation sinsemellan så kan det bli svårt att göra tolkningar av de enskilda variablernas 

sanna förhållande till underprissättningsnivån i denna modell.  
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Modell B är ett resultat av en general-to-specific ansats, där studiens samtliga variabler ingick 

till en början så som de presenteras i modell A. Förklaringsgraden i modell B får ett värde på 

0,4039. Genom användandet av denna regressionsform kan vissa av de starkt korrelerade 

variablerna ta ut varandra och stegvis elimineras från modellen. Detta gör att samtliga 

kvarvarande variabler är signifikanta i modellen. För att säkerställa att inga utav de 

eliminerade variablerna kunde tillföra modell B ytterligare förklaringsgrad eller att de kunde 

visa sig ha en signifikant inverkan med de kvarvarande variablerna, så inkluderades dem var 

och en för sig till denna modell. Dock så var det ingen utav dessa variabler, inklusive 

kontrollvariablerna, som förbättrade modellen. Detta gjorde att modell B kvarstod efter den 

först genomförda backward regression, så som den presenteras i tabell 7 och i appendix 3. 

Den slutliga modellen kontrollerades även för multikollinearitet genom att titta på 

variablernas VIF-värde (se appendix 4). Variablerna visar värden som inte överstiger 4, vilket 

håller sig inom ett tumregelmått på 10 som Gujarati och Porter (2009) säger att man kan 

förhålla sig till. De kvarvarande variablerna är därmed inte så pass högt korrelerade med 

varandra att man av den orsaken behöver ifrågasätta modellens tillförlitlighet. 

I modell B så har samtliga kontrollvariabler uteslutits. Däremot har både variablerna för 

minoritetsskydd och förtroende inkluderats i modell B. Detta är två variabler som tidigare inte 

visade på någon signifikans i de enskilda regressionsanalyserna men som nu tillsammans med 

övriga formella och informella variabler visar en signifikant inverkan på graden av 

underprissättning. Minoritetsskyddet visar i dessa två regressionsmodellerna på ett positivt 

samband, vilket skulle överensstämma med den första delhypotesen utav de två som 

presenterades i samband med minoritetsskyddets påverkan på underprissättningsgraden. Även 

förtroende visar ett signifikant positivt samband i modell A och B.  

Koefficienterna i modell B har fortfarande samma riktning som de hade i modell A, även om 

vissa fortfarande skiljer sig åt från resultatet i de enskilda linjära regressionsmodellerna. Extra 

uppmärksamt är variablerna för institutionell kollektivism och mänsklig orientering som båda 

visade på signifikanta negativa samband i de enskilda regressionstesterna nu i modell A och B 

visar på signifikanta positiva samband. Likaså byter variablerna för främjande av 

marknadsutveckling och jämlikhetssträvande mellan könen riktningskoefficient men utan att 

de blir signifikanta i den fullständiga modellen A och elimineras i framtagandet av modell B. 

Att variablernas riktning och storlek på koefficienterna påverkas på grund av höga 

korrelationer gör att dem enskilda faktorerna blir svåra att analysera i dessa modeller. 
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5.3.2 Formella mot informella institutioner  

De enskilda linjära regressionsanalyserna visade på signifikanta resultat för både formella och 

informella variabler. När variablerna sedan integrerades till de två fullständiga modellerna A 

och B så ändrade vissa variabler sin riktningskoefficient. Då variablernas riktning och storlek 

på koefficienterna kan vara svårt att analysera i dessa modeller, samtidigt som variablerna har 

högt rådande korrelation sinsemellan (se appendix 1), så kompletteras dessa med en enklare 

förklaringsmodell vid jämförelsen mellan formella och informella variabler. För att kunna 

jämföra formella respektive informella institutionella skillnaderna och dess påverkan på 

underprissättningsgraden så slogs samtliga formella respektive informella variabler ihop till 

två nya mått. På så sätt kan studien jämföra om den formella eller den informella 

institutionella miljön har störst inverkan på underprissättningsgraden. 

De fem formella variablerna skapar ett aggregerat index som representerar de formella 

institutionerna. Likaså görs det för de tolv informella variablerna som tillsammans utgör en ny 

variabel som står för de informella institutionerna. Det går att använda flera tillvägagångssätt 

för att konstruera dessa två nya index. Den metod som använts har tagit hänsyn till 

variablernas standardavvikelse och viktat ihop de aggregerade indexen jämnt fördelat, vilket 

är ett enkelt men nödvändigtvis inte det bästa tillvägagångssättet. De två nya indexmåtten har 

beräknats för studiens samtliga landsspecifika år genom att ta den vederbörande 

observationens mått subtraherat med medelvärdet och dividerat med standardavvikelsen enligt 

följande: 

𝑍𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 =
𝑋𝑖 − �̅�𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙

𝜎𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙
 

Denna form av korrigering behövs göras eftersom inte alla variabler följer samma skala och 

inte heller har samma spridningsmått runt medelvärdet. De nya variabelmåtten, Z, har sedan 

beräknats enligt följande till gemensamma mått för de formella respektive de informella 

variablerna: 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

= (𝑍𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑

1

5
) +  (𝑍𝑅ä𝑡𝑡𝑠𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡

1

5
) +  (𝑍𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠

1

5
)

+  (𝑍𝐾𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛

1

5
) + (𝑍𝐹𝑟ä𝑚𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

1

5
) 
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𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟

=  (−𝑍𝑂𝑠ä𝑘𝑒𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑢𝑛𝑑𝑣𝑖𝑘𝑎𝑛𝑑𝑒

1

12
) +  (−𝑍𝑀𝑎𝑘𝑡𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠

1

12
)

+  (𝑍𝐺𝑟𝑢𝑝𝑝𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚

1

12
) +  (𝑍𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑠𝑚

1

12
)

+  (𝑍𝐽ä𝑚𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑟ä𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑘ö𝑛𝑒𝑛

1

12
) + (−𝑍𝐵𝑒𝑠𝑡ä𝑚𝑑ℎ𝑒𝑡

1

12
)

+ (𝑍𝐹𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑠𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

1

12
) + (−𝑍𝐹𝑜𝑟𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

1

12
)

+  (−𝑍𝑃𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡

1

12
) +  (𝑍𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

1

12
) +  (𝑍𝑀ä𝑛𝑠𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

1

12
)

+  (−𝑍𝐹ö𝑟𝑡𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒

1

12
) 

De formella variablerna adderas ihop med en femtedel var och viktas således lika till det nya 

formella institutionsmåttet. Alla de formella måtten är uppbyggda så att ett desto högre värde 

ska avspegla en bättre formell institution och en lägre underprissättning. Detsamma gäller 

däremot inte för det nya informella institutionsmåttet. De underliggande informella 

variablerna till detta mått behöver inte säga något om vad som är eller vad som kan anses vara 

en sämre eller bättre informell institution. Till skillnad mot de formella variablerna kan inte 

dessa mått enbart adderas ihop, istället har hänsyn tagits till den riktningskoefficient som de 

enskilda variablerna hade i de enskilda regressionsmodellerna som presenterades i tabell 7.  

Uppbyggnaden av det informella institutionsmåttet utgår ifrån att de informella variabler som 

hade en positiv effekt på underprissättningen kan anses som något dåligt för 

marknadseffektiviteten och höjer underprissättningsnivån. Detta medan de variabler som hade 

en negativ riktningskoefficient visade sig medföra lägre underprissättningsnivåer. Därmed har 

osäkerhetsundvikande, maktdistans, bestämdhet, forskning och utveckling, patent och 

förtroende ett minustecken framför sina variabler i uppbyggnaden av det nya informella 

institutionsmåttet. Således byggs det nya formella och det nya informella institutionsmåttet 

upp på ett sådant sätt att ett högre värde återspeglar en institution som minskar 

underprissättningsnivån. Detta tillvägagångssätt tillämpar sig bättre för att jämföra de 

formella och de informella institutionernas inverkan på underprissättningsgraden. 
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De två nyskapade indexen har först testats mot underprissättningsgraden i två skilda 

regressionsmodeller tillsammans med de fyra kontrollvariablerna, för att sedan integreras i en 

tredje regression. Tabell 9 visar resultatet från de tre regressionsmodellerna, vilka fortfarande 

är justerade för robusta standard errors. Regressionsmodell C visar att de formella 

institutionerna gemensamt har en negativ signifikant inverkan på underprissättningen och där 

hela modellen når upp till en förklaringsgrad på 0,1595. Regressionsmodell D som testar de 

informella institutionernas inverkan når en ännu högre förklaringsgrad på 0,3469 samtidigt 

som det nya måttet visar på en signifikant negativ inverkan. I den tredje regressionsmodellen 

testades de två nya måtten i samma regression vilket syns under regressionsmodell E. Båda de 

institutionella variablerna förblir signifikanta i varandras sällskap i denna modell och har båda 

påverkan på underprissättningsnivån. Utifrån storleken i koefficienterna syns det även att det 

informella institutionsmåttet har en större effekt på underprissättningen än det formella 

indexmåttet.  
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5.4 Test för icke-linjära samband 

Eftersom flera hypotesuppbyggnader kunde delas in i två delhypoteser med argument för 

skilda effekter på graden av underprissättning så blir det även av intresse att göra en 

känslighetsanalys i form av att undersöka eventuella icke-linjära samband. Detta då en 

djupare analys av sambanden mellan de olika variablerna och underprissättningen skulle 

kunna bidra med utökad förståelse utöver de resultat som tidigare presenterats. Eftersom 

variablerna är i ordinalskala, där avstånden i skalan nödvändigtvis inte är lika stora, så kan 

man på så sätt se om vissa nivåer får skilda effekter på underprissättningsgraden. Förutom att 

närmare utforska sambandet mellan underprissättningsnivån och de institutionella variablerna 

så är syftet med de icke-linjära testerna att kunna besvara ifall vissa av de institutionella 

faktorerna också har ett icke-linjärt förhållande till graden av underprissättningen. Alla 16 

huvudhypoteser kommer att testats för icke-linjära samband, så att inget sådant förhållande 

går förlorat i undersökningen. 

I tabell 10 redovisas testerna av de icke-linjära sambanden mellan studiens oberoende 

variabler och underprissättningen (se appendix 5 för en komplett regressionstabell). Här 

testats respektive variabels linjära och kvadratiska effekt tillsammans med studiens 

kontrollvariabler. Den kvadratiska effekten utgörs av en nyskapad variabel vilket beräknats 

genom variabelvärdet upphöjt till två. Regressionerna utgår därmed ifrån följande: 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑠𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡

= 𝛽0 +  𝛽1𝑋𝑖𝑡 +  𝛽1𝑋2
𝑖𝑡 +  𝛽3𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏ö𝑟𝑠𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑖𝑡

+ 𝛽4𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖𝑡 +  𝛽5𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡 +  𝛽6𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Resultatet av de icke-linjära regressionstesterna visar att två informella variabler har både en 

signifikant linjär effekt och en signifikant icke-linjär effekt. Dessa två är de kulturella 

dimensionerna bestämdhet och framtidsorientering. Båda modellerna har en initial negativ 

riktning för att sedan vända uppåt och ha en positiv lutning. Detta är något som kommer 

presenteras tydligare i den grafiska analysen (se graf 2 och 3 i avsnitt 5.4.1). Bestämdhet 

visade sig ha en positiv signifikant inverkan på underprissättningsgraden redan i den enskilda 

linjära regressionsanalysen samt i modell A och B (se tabell 7 avsnitt 5.3.1). Utifrån den icke-

linjära regressionsanalysen så har dimensionen även en icke-linjär effekt. Framtidsorientering 

däremot visade sig inte vara signifikant i de enskilda regressionsanalyserna och inte heller i 

modell A. Det icke-linjära sambandet skulle kunna vara en anledning till detta.  
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Eftersom övriga variabler inte visar på några signifikanta samband för både de linjära och 

icke-linjära effekterna så kan man avfärda att det skulle finnas några eventuella icke-linjära 

samband för dessa variabler. Således kan man av tabell 10 utläsa att varken graden av 

minoritetsskydd, rättssäkerhet, osäkerhetsundvikande, jämlikhetssträvande mellan könen eller 

prestationsorientering har signifikanta icke-linjära samband, vilket tyder på att de motstridiga 

argumenten som råder i hypotesuppbyggnaden inte heller får olika inverkan på 

underprissättningsnivån vid olika nivåer. Man kan dock inte utesluta att någon utav dessa 

variabler skulle kunna ha motstridiga effekter till underprissättningsnivån. 
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5.4.1 Grafisk analys av linjära och icke-linjära samband 

Den grafiska analysen kommer att fokusera på variablerna för bestämdhet och 

framtidsorientering som visade på signifikanta icke-linjära samband. Appendix 6 presenterar 

samtliga variablers grafiska linjära och icke-linjära samband förutom för bestämdhet och 

framtidsorientering som visas i graf 2 och 3. Till dessa grafer redovisas även den icke-linjära 

kurvans lokala minimum eller maximum, varav sambandet byter riktning efter denna punkt.  

De formella institutionsvariablerna visar alla negativa linjära samband till underprissättningen 

(se appendix 6) precis som tidigare resultat visat. Det icke-linjära sambandet för transparens 

skiljer sig inte märkbart ifrån dess linjära effekt. Övriga formella variabler har alla en positiv 

initial effekt som mattas av och vänder vid respektive variabels maximipunkt. Därefter följer 

en negativ lutning i förhållandet till underprissättningen. Uppmärksamma att korruption 

minskar desto högre värdet blir i grafen.  

Eftersom enbart bestämdhet och framtidsorientering hade signifikanta icke-linjära samband 

(se tabell 10) så kommer inte de övriga informella variablerna utvärderas i någon större 

omfattning. Det man överskådligt kan konstatera är att variablerna som presenteras i appendix 

6 har snarlika linjära och icke-linjära samband, vilket gör att det icke-linjära sambandet inte 

tillför något ytterligare än det som fastställt av de linjära regressionsmodellerna.  
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Graf 2 visar det icke-linjära sambandet mellan graden av bestämdhet och 

underprissättningsnivån. Denna har en initial negativ effekt som vänder vid miniminivån på 

3,66. Efter denna punkt så visar kurvan på en exponentiell positiv utveckling mot 

underprissättningsnivån. Underprissättningen är enligt den icke-linjära kurvan som lägst då 

graden av bestämdhet är på nivåer omkring 3,66, men där lägre eller högre grader av 

bestämdhet upplever större underprissättningsnivåer. Graf 3 över framtidsorientering visar på 

ett liknande grafiskt samband. Framtidsorienteringen har en negativ initial lutning innan den 

byter riktning vid 5,69 och sedan får en positiv effekt på underprissättningsnivån. Även om de 

två icke-linjära sambanden är signifikanta så skiljer sig dock inte resultaten avsevärt från de 

linjära sambanden. De icke-linjära sambanden förändrar således inte den övergripande 

tolkningen som framstod av de linjära regressionsanalyserna förutom att dimensionen för 

framtidsorientering nu kan visa på ett signifikant samband till underprissättningsnivån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

6. Analys av empiriska resultat 

Analysavsnittet inleder med en genomgripande analys kring hur resultaten kring de formella 

institutionsvariablerna stämmer överens med teorin. Därefter förs en motsvarande analys 

kring de informella institutionsvariablerna. Analysen avslutas med en mer övergripande del 

som diskuterar de institutionella faktorernas övergripande påverkan på 

underprissättningsnivån. Analysen har i syfte att förklara om och hur de formella och 

informella institutionsvariablerna påverkar nivån på underprissättningen samt om dessa 

institutioner kan komplettera varandra. 

6.1 Formella institutioner  

Johnson et al. (2002) menar att nationer med låg politisk risk, begränsad korruption, 

trovärdighet i rättsväsendet och hög transparens visar upp karaktärsdrag som visar på en hög 

kvalitet på de formella institutionerna. Dessa faktorer är även avgörande för ekonomins 

effektivitet (North, 1990) och risk, då bättre formella institutioner enligt van Essen (2011) 

innebär en lägre systematisk risk med mindre volatilitet i tillgångarnas värde. Grundtanken 

inom finansiering och utgångspunkten i flera av de utformade formella 

institutionshypoteserna är just relationen mellan risk och avkastning, där en högre risk innebär 

en högre förväntad avkastning. Gällande börsintroduktioner syns detta samband i studier från 

bland andra Boulton et al. (2010), Hopp och Dreher (2013) samt Engelen och van Essen 

(2010), där sämre kvalitet på de formella institutionerna och därmed en större 

börsintroduktionsrisk har mer omfattande agentproblem med större informationsasymmetrier, 

men också högre och mer volatila underprissättningsnivåer.  

Studiens empiriska resultat visar på ett liknande förhållande där underprissättningsnivån är 

lägre vid bättre kvalitet på de formella institutionerna mätt som bättre investerarskydd för 

minoritetsägare, högre rättssäkerhet, en högre transparens, mindre korruption och högre 

nivåer av främjande av marknadsutveckling i landet. Av de formella institutionella 

kvalitetsmåtten är samtliga negativt korrelerade med underprissättningsnivån, däremot är det 

bara de tre måtten rättssäkerhet, korruption och främjande av marknadsutveckling som har 

signifikanta korrelationer och är signifikanta i de enskilda regressionerna. Minoritetsskyddet 

och transparensen har negativa riktningskoefficienter, vilket även det tyder på att högre 

kvalitet på de formella institutionerna minskar underprissättningen. Däremot är dessa 

variabler inte signifikanta i regressionerna.  
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Som beskrevs under avsnitt 5.2 så råder det höga korrelationer mellan flera av de formella 

institutionsmåtten. Framförallt gäller detta de tre signifikanta variablerna hämtade från WGI 

angående korruption, rättssäkerhet och främjandet av marknadsutveckling. Detta är någonting 

Kaufmann et al. (2010) menar är naturligt då måttet främjandet av marknadsutveckling 

bygger på hur nationen formulerar och implementerar politiskt oberoende policys som 

minskar graden av korruption och ökar rättssäkerheten i landet. En nation som utformar 

oberoende och effektiva regler som gynnar den allmänna välfärden förväntas öka marknadens 

effektivitet och därmed skapa lägre nivåer av underprissättning som ger en mindre 

omfördelning av förmögenheten mellan investerarna och emittenten. Då de fem måtten slogs 

samman och bildade ett mått för den övergripande formella institutionella miljön (se tabell 9 

avsnitt 5.3.2) så visades ett negativt samband, vilket innebär att en högre kvalitet på de 

formella institutionerna medför en lägre underprissättningsnivå. Tillsammans med 

kontrollvariablerna så förklarar detta formella indexmått 15,95 procent av ländernas 

underprissättningsnivå. Resultaten ligger därmed i linje med tidigare forskning kring de 

formella institutionernas betydelse för underprissättningsnivån. 

En begränsad tillgång till tillförlitlig information i samband med börsintroduktionen skapar i 

sig en risk som kompenseras med en högre riskpremie (Rock, 1986). Denna riskpremie höjs 

med en högre risk vilket skapas av att landet har en dålig kvalitet på de formella 

institutionerna (Beatty & Ritter, 1986). De formella institutionerna fungerar följaktligen som 

en slags försäkring som minskar risken för samtliga av börsintroduktionens parter. Detta syns 

bland annat i den signifikanta hypotesen för rättssäkerhet där ett högre upprätthållande av 

lagar och regler minskar risken och därmed även nivån av underprissättning. Men riskpremien 

i att investera i ett land med sämre kvalitet på de formella institutionerna är likt det Carter och 

Manaster (1990) beskriver högre än vad som kan anses rimligt, då exempelvis den första 

handelsdagens avkastning i länder likt Sydafrika, Japan och Kina har varit över 50 procent. 

Att underprissättningen är så pass hög i dessa länder kan enligt Song et al. (2014), Engelen 

och van Essen (2010) samt Alanazi och Al-Zoubi (2015) bero på psykologiska aspekter där de 

irrationella och spekulativa beteendena är tydligare i mer outvecklade länder med sämre 

kvalitet på de formella institutionerna. Sådana irrationella beteenden höjer aktiekursen över 

dess fundamentala värde (Ljungqvist, 2006) och utgör en alternativ förklaring till varför 

underprissättningsnivåerna är så pass höga i dessa länder.  

Att det råder så pass höga och volatila underprissättningsnivåer i flera av de studerade 

länderna kan bero på informationsasymmetrier och större risker, men även på andra faktorer 



90 

likt det Welch (1992) kallar för kaskadeffekter, där aktien antingen blir lågt tecknad eller 

starkt övertecknad i samband med börsintroduktionen. Att sådana beteenden syns tydligare 

och får mer utrymme på outvecklade marknader med sämre kvalitet på de formella 

institutionerna, resulterar enligt Songs et al. (2014) resonemang i att högre 

underprissättningsnivåer snarare skapas på sekundärmarknaden än utifrån att själva 

teckningskursen är felprissatt. Med hänsyn till detta resonemang kan därmed informella 

institutioner förväntas fungera som ytterligare faktorer som driver på spekulativa och 

irrationella beteenden på sekundärmarknaden, vilket medverkar i att skapa högre 

underprissättningsnivåer. 

En hög transparens med mer homogent distribuerad information förväntades minska 

informationsasymmetrin och minska underprissättningsnivån då det blir enklare för externa 

intressenter att uppskatta nuvärdet av företagets framtida kassaflöden och därmed göra mer 

ekonomiskt rationella beslut. Att transparensen, mätt som revisions- och 

redovisningsstandarderna i landet, inte ger signifikanta resultat och därmed skiljer sig från 

resultaten i Hopp och Drehers (2013) studie för perioden 1988-2005 kan bero på flera orsaker. 

En viktig faktor antas vara de senare årens harmonisering av redovisningsstandarder världen 

över. Idag väljer allt fler länder att följa internationella redovisningsstandarder likt IFRS eller 

standarder som är jämförbara med denna, då det ökar marknadseffektiviteten och 

jämförbarheten (PwC, 2015). Det gör att uppfattningen kring transparensen är jämlik i de 25 

studerade länderna, vilket syns i tabell 5 under avsnitt 5.1.2. Om allt fler företag oavsett land 

följer liknande regler så förväntas informationsasymmetrin som uppstår på grund av 

otillräcklig information i de finansiella rapporterna inför börsintroduktionen bli mer 

jämförbara, varav transparensen mätt som revisions- och redovisningsstandarder inte påverkar 

skillnader i underprissättningsnivån. Utvecklingsländernas redovisningsrelaterade 

informationsasymmetri som Chin et al. (2006) resonerar kring är således ett mindre problem 

nu än vad det var under perioden som Hopp och Dreher (2013) studerade. Att mäta 

transparensen genom andra mått hade kunnat ge resultat som hade sett annorlunda ut. Att 

exempelvis mäta transparensen utifrån hur mycket information som måste redovisas i 

prospektet likt studien av Hearn (2013) eller huruvida viktiga informationsförmedlare såsom 

aktieanalytiker får tillgång till mer och betydelsefull information hade kunnat ge andra 

resultat och tillfört ytterligare dimensioner till studien.  

En annan form av transparens som får ett annat utfall i denna studie är hypotesen kring 

korruption, som många gånger ses som starkt korrelerat med transparensen. Korrelationen 
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som råder mellan måtten är 0,70 (se appendix 1), vilket innebär att högre värden på demokrati 

också medför högre transparens. Utformningen av korruptionshypotesen följde samma 

resonemang som transparenshypotesen där en lägre korruption förväntas minska 

informationsasymmetrin samt risken och därmed premien som investerarna kan förvänta sig 

vid börsintroduktionen. Korruptionsmåttet som är uppbyggt kring huruvida det råder politiska 

begränsningar, om maktmissbruk tillåts och om privata aktörer kan utnyttja staten så att deras 

egna intressen främjas på andra aktörers bekostnad är signifikant. Detta belyser Williams 

(2015) resonemang kring att det är viktigt att dela upp transparensmåtten trots deras likheter. 

Bell et al. (2012) menar att institutioner som stärker investerarskyddet för minoritetsägare 

uppnår lägre agentkostnader och mer optimala investeringsbeteenden, vilket förväntas 

innebära lägre underprissättningsnivåer. Resonemangen stämmer i vissa fall, likt i Sverige, 

Finland och Kanada som har höga värden av minoritetsskydd samt låga nivåer av 

underprissättning. Däremot råder det också flera undantag där exempelvis Italien har låga 

nivåer av underprissättning trots låga värden gällande minoritetsskyddet, medan Sydafrika, 

Japan och Australien har ett förhållandevis starkt minoritetsskydd men ändå höga och volatila 

underprissättningsnivåer. Investerarskyddet för minoritetsägare mätt utifrån GCI har en 

väldigt låg korrelation med underprissättningen på 0,04 och ger ett icke-signifikant resultat. 

Att resultatet inte blir signifikant kan delvis bero på motstridiga effekter, där de positiva och 

negativa effekterna som minoritetsskyddet har på underprissättningsnivå jämnar ut varandra 

och får en nettoeffekt som är nära noll. Minoritetsskyddets icke-signifikanta påverkan på 

underprissättningsnivån går också emot tidigare studiers resultat som visat en signifikant 

negativ inverkan på underprissättningen. Dessa studier är bland andra Hopp och Dreher 

(2013) som har använt La Portas et al. (1998) anti-directors index för åren 1988-2005 samt 

Engelen och van Essen (2010) som har använt Djankovs et al. (2008) anti-self-dealing index 

för åren 2000-2005. Att resultatet skiljer sig från dessa studier kan bero på flera orsaker. Dels 

kan det bero på de olika mätperioder som studierna utgått ifrån, att anti-directors index och 

anti-self dealing index är två fasta index som inte tar hänsyn till förändringar mellan åren, 

men det kan även bero på att uppbyggnaden av minoritetsskyddsmåtten skiljer sig åt.  

6.2 Informella institutioner 

Förutom att kvalitén på landets formella institutioner påverkar marknadseffektiviteten så visar 

studiens resultat att informella institutionella faktorer också har en stor inverkan på graden av 

underprissättning. 10 av de 12 informella institutionsvariablerna som testades i de linjära 
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regressionsanalyserna visade sig ha en signifikant påverkan på underprissättningsnivån, där 8 

av 11 huvudhypoteser bekräftades genom signifikanta resultat (se tabell 8 avsnitt 5.3.1). 

Därtill visade det sig att bestämdhet och framtidsorientering har signifikanta icke-linjära 

samband. Dessutom verkar de informella variablerna tillsammans kunna förklara mer av 

variationen i underprissättning än de formella faktorerna. Detta kan ses i det sammanslagna 

variabeltestet (se tabell 9 avsnitt 5.3.2) där förklaringsgraden var mer än dubbelt så hög för de 

informella institutionerna i modell C än vad den var för det formella indexmåttet i modell D 

samt att det informella indexmåttet hade en betydligt högre koefficient i modell E än det 

formella. 

Graden av osäkerhetsundvikande var den första informella variabeln och kulturella 

dimensionen som presenterades. Dimensionen visade sig ha ett signifikant och positivt 

samband till underprissättningen. Enligt hypotesuppbyggnadens resonemang är det därmed 

möjligt att emittenter påverkas av hur stor deras grad av osäkerhetsundvikande är i samband 

med börsintroduktionen. Resultatet stödjer argumentationen att osäkerhetsundvikande 

emittenter i större utsträckning vill undvika efterkommande rättsliga konsekvenser, vilket 

Banerjee et al. (2011), Logue (1973) och Ibbotson (1975) resonerade var en möjlig förklaring 

till underprissättningsfenomenet. Det talar också för att beslutsfattarna eller de nuvarande 

ägarna i kulturer med större grad av osäkerhetsundvikande känner sig hotade av nya ägare och 

använder underprissättningen som ett verktyg för att befästa sin position i företaget, vilket 

Brennan och Franks (1997) argumenterar för. Osäkerhetsundvikandet får således genomslag 

på börsintroduktionsmarknaden, där kulturer med hög grad av osäkerhetsundvikande också i 

större utsträckning försöker undvika osäkerhetsfaktorer vid börsintroduktionen vilket enligt 

Adams et al. (2008) kan göras genom att underprissätta teckningskursen för att få den 

fulltecknad. Emittenters vilja av att minska risken av oönskade framtida konsekvenser leder 

därmed till ökade underprissättningsnivåer.  

Maktdistansen inom landet visade sig också ha en positiv påverkan på graden av 

underprissättning. Dimensionen mätte i vilken utsträckning människor med mindre makt 

också förväntade sig och accepterade att makten är ojämnt fördelad inom nationen, vilket 

påverkar börsintroduktionsprocessen. I hypotesuppbyggnaden argumenterades det för en rad 

faktorer där en större maktdistans skulle ligga till grund för en ökad underprissättningsgrad. 

Utifrån signalteorin som presenterades av Ritter och Welch (2002) så stödjer resultatet att en 

större maktdistans skulle medföra större informationsasymmetrier som i sin tur skulle göra att 

emittenter tvingas ta till underprissättning för att signalera dess sanna kvalité och för att 
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attrahera investerare på börsintroduktionsmarknaden. Den större informationsasymmetri som 

förväntas uppstå vid en ökad maktdistans leder också till ett större utnyttjande av agent-

principalförhållandet mellan garanten och emittenten, ett teoretiskt resonemang som enligt 

Baron (1982) leder till större underprissättningsgrader. Maktdistansen skulle även kunna 

förklara i vilken utsträckning de nuvarande ägarna känner ett behov av att behålla kontrollen i 

företaget. Därtill kan dimensionen också ha inverkan på Rocks (1986) winner’s curse, vilket 

skulle få allt större effekter i länder med stor maktdistans. Samtliga av dessa resonemang som 

underbyggs av teorier som baseras på asymmetrisk information är möjliga förklaringar till att 

maktdistansen som en informell institutionell faktor inverkar på graden av underprissättning.  

I hypotesuppbyggnaden till hypotes 8 argumenterades det för att kollektivism skulle ha en 

positiv inverkan på underprissättningsgraden. En större gruppkollektivism visade sig däremot 

ha en signifikant negativ inverkan på underprissättningsnivån enligt resultatet av de linjära 

regressionsmodellerna (se tabell 7 avsnitt 5.3.1). Resultatet bestrider hypotesuppbyggnadens 

resonemang som menade på att det skulle ske en större kompensationsfaktor i länder med 

större gruppkollektivism för att i gengälld få mer lojala aktieägare. Likaså kan man avvärja att 

emittenter i länder med större grad av individualism försöker minska underprissättningen. 

Snarare pekar resultatet på att emittenter i länder med större grad av individualism tillåter 

större underprissättningsnivåer. För att komma närmare en förklaring till 

gruppkollektivismens inverkan på underprissättningsnivån så måste man ändra 

förhållningssätt till dimensionens inverkan. För att kunna förklara dess negativa inverkan på 

underprissättningen bör man istället betrakta hur pass starka normerna är under 

börsintroduktionsprocessen och hur pass stark sammanhållningen är på företagsnivå. Större 

gruppkollektivism kan få investerare, emittenter och garanter att i större utsträckning förhålla 

sig till de sociala normer som råder inom landet, vilket även bör gälla på 

börsintroduktionsmarknaden. Om börsintroduktionens parter håller sig allt starkare till djupt 

rotade normer så skulle detta kunna minska riskerna för avvikande beteenden och därmed 

skulle osäkerheter rörande börsintroduktionen minska, något som kan leda till reducerade 

underprissättningsnivåer.  

Gruppkollektivismens positiva samband skulle också kunna förklaras av att beslutsfattarnas 

beteende påverkas av företagskulturen samt känslan av gemenskap och samhörighet inom 

bolaget. Om beslutsfattarna i större utsträckning präglas av denna gruppkollektivism så skulle 

detta i sin tur kunna öka känslan för ansvar till företaget och ens medarbetare. På så vis skulle 

en större kollektivism få de ansvariga bakom börsintroduktionen att värna om företaget så att 
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dess prissättning på primärmarknaden också sätts till en teckningskurs som ligger närmare det 

förväntade marknadsvärdet. Beslutsfattare i en mer individuellt präglade kultur skulle däremot 

ha större incitament av att bevara kontrollen inom företaget vid börsintroduktioner. Utifrån 

Brennan och Franks (1997) teori kan dessa kulturer använda en större grad av 

underprissättning för att säkerställa att deras kontroll bevaras.  

Därtill kan underprissättningsgraden påverkas positivt av mer individuellt präglade kulturer 

på grund av att människor måste se efter sig själva i större utsträckning (Hofstede, 2001). I 

korrelationsmatrisen (se appendix 1) ser man att gruppkollektivism har en signifikant positiv 

korrelation till hur pass god kvalitén är i de formella institutionerna. Graden av kollektivism 

eller individualism kan därmed vara en direkt avspegling av kvalitén på de formella 

institutionerna, varav detta beteende i sin tur präglar hur emittenterna agerar på 

börsintroduktionsmarknaden och förhåller sig till graden av underprissättning. Således kan det 

också finnas andra underliggande institutionella förklaringar till att det råder ett negativt 

samband mellan den kulturella variabeln och graden av underprissättning. 

Den institutionella kollektivismen fick däremot ett förväntat resultat när den testades mot 

graden av underprissättning. En starkare institutionell kollektivism medför att 

underprissättningen minskar, vilket kan bero på att emittenten och garanten i större 

utsträckning arbetar mot mer gemensamma mål och anpassar prissättningen till en 

marknadsmässig prisnivå för företagets aktie. Utnyttjandegraden partnerna emellan skulle på 

så sätt minska som en följd av högre institutionell kollektivism. Därtill kan emittentens 

kontrollbehov i en sådan kultur minska då de inte är lika bekymrade över att förlora 

fördelarna av privat nytta (Brennan & Franks, 1997; Stoughton & Zechner, 1998). Att 

variabeln byter tecken på riktningskoefficienten och har en positiv inverkan i modell A och B 

gör däremot att dess inverkan blir mer svårtolkad. Dock kan dessa modeller anses vara väldigt 

komplexa då flera variabler inkluderas och där variablerna även har signifikanta 

korrelationssamband med dimensionsmåttet. Följaktligen ser studien främst till resultatet av 

den linjära regressionsmodellen och konstaterar sålunda att graden av institutionell 

kollektivism domineras av en negativ inverkan på underprissättningsnivån.  

Skilda argument fördes när jämlikhetssträvandet mellan könen och kvinnans roll på arbets- 

och kapitalmarknaden diskuterades. Det kulturella dimensionsmåttet visade sig få en negativ 

signifikant effekt på underprissättningen där flera möjliga faktorer kan förklara dess inverkan. 

En mer jämlikhetssträvande kultur kan antas ha fler aktiva kvinnor som sitter på 
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beslutsfattande roller i börsintroduktionsprocessen. Byrnes et al. (1999) samt Olsen och Cox 

(2001) visade att kvinnor är mer riskaverta än män, varav en större andel kvinnor på 

beslutsfattande positioner skulle kunna påverka företagets risktagande i samband med 

börsintroduktionen. Denna riskaversion kan på så sätt leda till att dessa företag också vill 

utnyttja anskaffningstillfället vid börsintroduktionen maximalt, då det kan anses riskabelt att 

invänta senare kapitalanskaffningstillfällen, vilket leder till minskade 

underprissättningsnivåer.  

Mer jämlikhetssträvande länder är också starkt korrelerade med en bättre kvalité i de formella 

institutionerna, varav en alternativ förklaring är att de formella institutionerna utgör den 

bakomliggande förklaringen till det signifikanta sambandet mellan underprissättningsgraden 

och det kulturella dimensionsmåttet. Detta kan man antyda eftersom signifikansen försvinner 

för jämlikhetssträvandet mellan könen i den fullständiga modellen A och elimineras i 

uppbyggnaden av modell B (se tabell 7 avsnitt 5.3.1). Detta är däremot ett resonemang som 

man inte uteslutande kan göra för jämlikhetssträvandedimensionen då sambanden mellan de 

formella och de informella institutioner är starka enligt North (1990), vilket även syns i 

studiens korrelationsmatris (se appendix 1).  

Bestämdhetsdimensionen i landet visar sig ha signifikant inverkan på underprissättningen i 

samtliga av studiens linjära regressionsmodeller. Dimensionsmåttet som speglar ett större 

kontrollbehov, en rakare kommunikation och att individen värdesätter framgång i högre 

utsträckning får positiva effekter på underprissättningsnivån, något som det resonerades för i 

uppbyggnaden av hypotes 11. Dessutom visar den på ett signifikant icke-linjärt samband, 

vilket främst pekar på att länder med hög grad av bestämdhet upplever stora 

underprissättningsnivåer (se graf 2 avsnitt 5.4.1). Den allt kraftigare positiva lutningen i 

kurvan antyder att bestämdhetsfaktorn får en allt större positiv inverkan på 

underprissättningsnivån desto större den kulturella dimensionen avspeglar sig på 

börsintroduktionsmarknaden.  

Bestämdhetsgradens positiva inverkan kan spegla i hur hög grad företagens beslutsfattare 

värdesätter framgång, varav underprissättningen utifrån signalteorin av Ritter och Welch 

(2002) kan användas som ett verktyg för emittenter att signalera företagets höga kvalité. 

Därtill kan emittenter i kulturer starkt präglade av bestämdhet också uppleva ett större 

kontrollbehov och använder underprissättningen för att bevara beslutsfattarnas och de 

befintliga ägarnas kontroll i företaget. Denna förklaring styrks även av att de nya ägare i dessa 
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kulturer kan förväntas ta större egna initiativ som hotar de befintliga ägarnas intressen. 

Bestämdhetsfaktorns positiva inverkan på underprissättningsnivån kan också vara en 

konsekvens av ett allt rakare kommunikationssätt investerare emellan. Utifrån Welch (1992) 

kaskadteori skulle ett sådant kommunikationssätt bidra till att det är enklare för enskilda 

investerare att bedöma intresset hos andra, varav positiva kaskadeffekter enklare uppstår och 

bidrar till ökade underprissättningsnivåer.  

Även måttet för framtidsorientering visar ett signifikant icke-linjärt samband i förhållande till 

underprissättningsgraden. Detta kan förklara varför dimensionsmåttet inte får genomslag i de 

linjära regressionstesterna då det icke-linjära sambandet har stor betydelse för 

framtidsorienteringens inverkan på underprissättningsnivån. I hypotesuppbyggnaden 

argumenterades det för en positiv relation till graden av underprissättning, vilket enbart stödjs 

för stora värden av framtidsorientering. Den icke-linjära kurvan som syns i graf 3 (se avsnitt 

5.4.1) berättar dock att dimensionsmåttet initialt präglas av ett negativt förhållande till 

underprissättningsnivån, vilken inte får en positiv effekt förrän framtidsorienteringen går mot 

högre värden. De höga underprissättningsnivåerna som kan uppstå när graden av 

framtidsorientering är stor kan förklaras av att emittenter är långsiktigt orienterade, vilket gör 

att de inte lägger samma vikt i hur stor summa pengar som lämnas kvar på bordet vid 

börsintroduktionen. Likaså kan en sekundärmarknad som präglas av väldigt långsiktiga 

investerare enligt Costa et al. (2013) leda till en förhållandevis liten utbudssida under första 

handelsdagen, vilket gör att aktiepriset stiger. Det inledande och dominerande negativa 

sambandet mellan variablerna kan istället förklaras av att kortsiktiga spekulanter får aktien att 

stiga kraftigt under första handelsdagens (Alanazi & Al-Zoubi, 2015). Då det råder låga 

värden på framtidsorientering, innan vändpunkten på 5,69, så kan marknaden tänkas präglas 

av spekulanter som trycker upp kursen. Detta medan höga värden på framtidsorientering 

präglas av både långsiktiga investerare och emittenter som lägger stor vikt i hur pass mycket 

pengar som lämnas kvar på bordet. Vid grafens vändpunkt finns ett flertal observationer som 

finner en balans mellan dessa ytterligheter, vilket får underprissättningen att hålla sig på lägre 

nivåer.  

Innovationsmåtten forskning och utveckling samt patent visade sig båda ha signifikanta 

positiva effekter på underprissättningen. Delhypoteserna 13a och 13b överensstämmer 

därmed med resultatet. En större innovationssatsning i landet kan resultera i att det uppstår 

prisrabatter på börsintroduktionsmarknaden på grund av osäkerheter i de immateriella 

tillgångarnas faktiska värde och på grund av ökade redovisningsbaserade 
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informationsasymmetrier mellan parterna. Tidigare forskning av Heeley et al. (2007) och 

Chin et al. (2006) har redan kunnat påvisa innovationssatsningens relation till 

underprissättningsnivån på nationell nivå. Studiens resultat styrker därmed dessa resultat och 

kan konstatera att innovationssatsningen även har betydelse för underprissättningsnivån på ett 

internationellt plan.  

Den kulturella dimensionen för prestationsorientering jämfördes delvis med den generella 

innovationssatsningen i landet. Det resonerades dock för två skilda relationer till graden av 

underprissättning. Prestationsorienteringens negativa riktningskoefficient visade sig vara 

signifikant vilket gör att måttet inte har samma innebörd som de två innovationsmåtten. 

Istället stödjer resultatet delhypotes 14b där det argumenterades för att emittenter i mer 

prestationsorienterade kulturer i högre utsträckning vill belönas för deras tidigare prestationer, 

varav de strävar efter att reducera underprissättningsgraden i så stor utsträckning som möjligt 

i dessa kulturer. Dessutom eftersträvar emittenter i mer prestationsorienterade kulturer att 

undvika att börsintroduktionen ses som ett misslyckande. Loughran och Ritters (2002) 

ifrågasättande av varför beslutsfattarna inte blir mer upprörda över att ha lämnat pengar kvar 

på bordet kan här få ytterligare förklaring. Loughran och Ritter (2002) förklarade denna 

självbelåtenhet från beslutsfattarnas sida med hjälp av prospektteorin. Resultatet i denna 

studie pekar även på att graden av prestationsorientering kan fungera som ett omvänt mått till 

hur stor beslutsfattarnas självbelåtenhet generellt sett är i denna situation. En högre 

prestationsorienterad kultur och därmed mer prestationsorienterade individer medför att 

beslutsfattarna inte tillåter sig se att företaget undervärderas på primärmarknaden, vilket i sin 

tur leder till minskade underprissättningsnivåer. 

Den sista dimensionen från GLOBE Study var graden av mänsklig orientering. Måttet visade 

sig ha en signifikant negativ inverkan på underprissättningsgraden i den enskilda 

regressionsmodellen, även om variabeln bytte riktningskoefficient till modell A och B (se 

tabell 7 avsnitt 5.3.1). Eftersom måttet korrelerar till flertalet av studiens övriga variabler så 

tar denna studie främst utgångspunkt i resultatet från den enskilda regressionsmodellen. 

Resultatet pekar på att människors välvilja minskar den generella informationsasymmetrin 

mellan parterna som i sin tur bidrar till mer effektiva kapitalmarknader och minskade 

underprissättningsnivåer.  

Utöver GLOBE Study motiverades det även för att ett annat kulturellt präglat mått kunde ha 

en negativ inverkan på underprissättningen, nämligen förtroende. Samtliga 
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riktningskoefficienter pekar däremot på att det råder ett positivt samband. Dessutom visar sig 

variabeln vara signifikant i de fullständiga modellerna (se tabell 7 avsnitt 5.3.1). Denna 

påverkan är tvärt emot vad Chambers och Dimson (2009) förmodat att förtroendet människor 

emellan skulle få på underprissättningsnivån. Därmed stödjer resultatet inte de resonemang 

som det tidigare argumenterades för, där ett ökat förtroende mellan investerare och 

beslutsfattarna bakom börsintroduktionen skulle minska underprissättningsnivån, där 

individer med ett generellt större förtroende skulle investera i mer riskfyllda aktier som i sin 

tur skulle minska underprissättningsnivåerna eller där ett högre förtroende skulle leda till en 

mer naturlig ägarspridning vilket skulle minska emittenternas incitamenten till ökade 

underprissättningsnivåer. Istället pekar resultaten på att ett ökat generellt förtroende i 

samhället ökar graden av underprissättning.  

För att kunna dra några vidare slutsatser om förtroendets påverkan på 

underprissättningsgraden så behövs detta samband studeras på ett mer lokalt plan mellan 

börsintroduktionens inblandade parter. Eftersom den linjära regressionsmodellen som enbart 

inkluderar förtroendevariabeln och kontrollvariablerna inte indikerar på ett signifikant 

samband så kan studien inte konstatera dess faktiska inverkan på underprissättningsnivån. 

Möjliga förklaringar till det positiva sambandet till graden av underprissättning kan emellertid 

ligga i att graden av förtroende påverkar i vilken utsträckning garanten utnyttjar emittentens 

tillit till dennes arbete i ett agent-principalförhållande mellan parterna. Eventuellt skulle en 

allt för stor tillit till att garanten utför ett bra arbete utefter emittentens intressen kunna 

påverka emittentens övervakningsmekanism negativt, vilket ger garanten utrymme av att 

underlätta sin marknadsföringsprocess genom att underprissätta teckningskursen. I 

hypotesuppbyggnaden nämndes det även att individer med ett större förtroende också 

investerar i mer riskfyllda aktier, något som studier av Guiso et al. (2008) och Ng et al. (2015) 

funnit. Även de resonerade för att förtroendet skulle ersatta övervakningsmekanismen, men 

att detta skulle gynna en mer kostnadseffektiv marknad. Detta är dock inget som tycks mildra 

graden av underprissättning enligt studiens resultat. Snarare får en högre förtroendegrad den 

initiala avkastningen att bli högre under första handelsdagen. Något som leder resonemanget 

tillbaka till att det är teckningskursen på primärmarknaden som sätts för lågt.  

6.3 Institutionernas påverkan på underprissättningen 

Börsintroduktioner har av tidigare forskning konstaterats vara i genomsnitt underprissatta 

världen över. Underprissättningsfenomenet är något som även syns under hela den studera 
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perioden (se tabell 4 och graf 1 under avsnitt 5.1.1), där den genomsnittliga 

underprissättningsnivån för de 25 länderna var 20,79 procent. Resultaten i denna studie, som 

har haft i syfte att besvara om och hur formella och informella institutioner kan förklara 

variationen i underprissättningen mellan nationer, kan konstatera att både formella och 

informella institutioner har påverkan på underprissättningsgraden. 12 av de 16 institutionella 

faktorerna som denna studie har testat visade sig ha signifikant inverkan på 

underprissättningsnivån. Regressionsmodellerna för de sammanslagna variablerna visar 

dessutom att underprissättningsnivån inte uteslutande kan förklaras av enbart formella eller 

informella institutionella skillnader. Istället pekar resultaten på att de båda institutionella 

aspekterna bidrar till ytterligare förklaring av underprissättningsnivån, då båda de två 

institutionella indexen visade sig vara signifikanta i den gemensamma regressionsmodellen 

(se tabell 9 avsnitt 5.3.2). Detta resultat delar därmed samma åsikt som North (1990) som 

menar att det är komplexet av formella och informella restriktioner som har påverkan på 

individernas valmöjligheter. Den påverkan som börsintroduktionens tre parter har på 

underprissättningen styrs således av både formella och informella institutionella faktorer.  

Den institutionella komplexiteten som råder mellan de formella och informella faktorerna, 

vilka påverkar varandra (se appendix 1), gjorde att riktningskoefficienterna i modell A och B 

blev svåra att analysera i sitt sammanhang (se tabell 7 avsnitt 5.3.1). Vid en jämförelse av 

förklaringsgraden mellan modell C och D samt mellan riktningskoefficienternas storlek i 

modell E (se tabell 9 avsnitt 5.3.2) så finner man att de informella institutionsmåtten 

tillsammans förklarar mer än vad det sammanslagna formella indexmåttet gör. Därmed bör 

man inom börsintroduktionsområdet rikta ett allt starkare ljus på de informella institutionernas 

inverkan på variationen i underprissättning, vilket även Chambers och Dimson (2009) påpekat 

efter att ha observerat att graden av underprissättning ökat trots att förbättringar skett i de 

formella institutionernas kvalité. Individers olika normer, beteenden och ageranden utifrån 

skilda kulturella faktorer har av resultaten i denna studie visat sig kunna sätta sin prägel på 

börsintroduktionsprocessen och underprissättningsgraden. Dessa informella institutionella 

faktorer kan sålunda ge en inblick i hur olika emittenter resonerar omkring 

börsintroduktionen, hur garanten agerar som tredje part samt hur investerare generellt tänker 

och agerar på börsintroduktionsmarknaden. Då det generellt sett råder en hög initial 

avkastning under första handelsdagen som inte kan anses motsvara den risk man tar, så kan 

ytterligare förklaring ligga i psykologiska aspekter på börsintroduktionsmarknaden. 

Psykologins inverkan på parternas ageranden och existensen av irrationella investerare på 



100 

börsintroduktionsmarknaden kan enligt resultatet förklaras utifrån olika kulturella 

dimensioner, såsom graden av bestämdhet och framtidsorientering. Likaså kan Brennan och 

Franks (1997) teori om emittentens övervägande av kontroll vid börsintroduktionen snarare 

förklaras utifrån skillnader i de informella institutionerna än utav de formella, där faktorer 

som osäkerhetsundvikande, gruppkollektivism och institutionell kollektivism kan ha 

avgörande betydelse för underprissättningsnivån. 

Resultaten i denna studie tyder också på det Ljungqvist (2006) argumenterar för, att 

underprissättningen i sig beror på rådande informationsasymmetrier medan graden av 

underprissättning påverkas av institutionella faktorer. Till skillnad från tidigare studiers fokus 

på formella faktorer så visar resultaten i denna studie att det är de informella och inte de 

formella institutionella skillnaderna som innefattar de viktigaste faktorerna till att förklara 

variationer i underprissättningsnivån. Att komma till insikt med att såväl de formella som de 

informella institutionella skillnaderna har påverkan på underprissättningsgraden är av 

betydelse för landets ekonomi, potentiella emittenter, garanter och för investerarna på 

kapitalmarknaden. Den institutionella kontexten kan som Lewellyn och Bao (2014) menar få 

konsekvenser för företagens verksamhet och finansieringsbeslut. En emittent som väntas 

behöva lämna stora summor pengar på bordet vid en börsintroduktion kan av denna anledning 

avstå ifrån att börsintroducera sitt företag eller kan välja att introducera sig på en utländsk 

börs för att undvika vissa institutionella konsekvenser. Detta kan få konsekvenser på 

aktiviteten av börsintroduktioner i landet och hur tillgänglig aktiemarknaden blir för företag 

att anskaffa kapital på, vilket är av betydelse för nationers ekonomiska utveckling och för 

investerarna i respektive land.  

En sådan ineffektiv börsintroduktionsmarknad blir också en politisk och juridisk fråga som 

borde engagera till att förbättra kvalitén i de formella institutionerna, där främjande av 

marknadsutveckling, korruption och rättssäkerhet är viktiga faktorer som enligt resultaten har 

inverkan på underprissättningsgraden. Så om inte en hög kvalité på de formella institutionerna 

ligger som grund för företagen så blir korrigeringar på företagsnivå enbart en 

andrahandsjustering som aldrig kan komma att ersätta en god infrastruktur, vilket även 

Engelen och van Essen (2010) resonerar för.  

Därtill kan vissa kulturella beteenden få företag att avstå en introduktion eller välja att göra så 

på en annan börs. Således kan även de informella institutionerna ha stor inverkan på 

företagens strategiska val. Underprissättningsgraden påverkas av hur olika kulturella 
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influenser inverkar på emittentens beteende vid börsintroduktionen och dess förhållande till 

underprissättningen, varav detta också återspeglar sig starkt på börsintroduktionsmarknaden. 

Kulturella beteenden kan också synas i mer eller mindre spekulativa och irrationella 

investerare, hur lojala eller hur initiativtagande investerarna är samt hur investerarna ser på 

börsintroduktionsprocessen i fråga om framtida avkastning och risk. Att det skulle ske 

anpassningar i kulturella värderingar och informella institutioner för att reducera 

underprissättningsnivåer är däremot mycket osannolikt. De skilda kulturerna är snarare något 

som kommer att kvarstå över tid och blir därmed något som företagen måste beakta när de 

väljer att introducera sig. Det är däremot inte omöjligt att förändringar i de formella 

institutionerna kan leda till att beteenden och ageranden förändras hos börsintroduktionens tre 

parter. Denna studie finner däremot inga tendenser till att världen har upplevt allt mindre 

underprissättningsnivåer från 2006 och framåt (se graf 1 avsnitt 5.1.1), utan snarare att det går 

i vågor vilket följer Ritters (1984) resonemang om heta marknader. Däremot har studien 

påvisat att både formella och informella institutionella faktorer kan medverka till existensen 

av ineffektiva börsintroduktionsmarknader och förklara underprissättningens storlek. Nationer 

kommer troligtvis med tiden att få bättre kvalité i de formella institutionerna vilket kan 

reducera och skapa mer jämlika underprissättningsnivåer länder emellan. Frågan är dock om 

de informella institutionerna, som visat sig ha en stor inverkan på underprissättningsgraden, 

fortfarande kommer att påverka marknadseffektiviteten i framtiden då de kulturella 

dimensionerna kan antas kvarstå över tid.  
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7. Slutsatser och implikationer 

Det avslutande avsnittet svarar utifrån studiens empiriska resultat och analys på om och hur 

variationer i underprissättningsnivån kan förklaras av institutionella faktorer. Avslutningsvis 

diskuteras det kring implikationer samt förslag till vidare studier. 

7.1 Slutsatser  

Empiriska studier kring underprissättningsfenomenet har tidigare visat på omfattande 

skillnader i underprissättning mellan länder. Däremot har dessa studier i huvudsak 

koncentrerat sig på att precisera företagsspecifika och metodmässiga förklaringar till 

underprissättningsfenomenet, utan att ta hänsyn till landsspecifika karaktärsdrag. Studien har 

undersökt om och vilka formella och informella institutioner som kan förklara variationen i 

underprissättningsnivån i samband med börsintroduktioner mellan nationer. Genom att 

använda den genomsnittliga årliga underprissättningsnivån för 25 länder mellan åren 2006-

2014 så har studien besvarat 16 deducerade hypoteser som kan förklara institutionernas 

påverkan på underprissättningsnivån. Hypoteserna har grundat sig i olika teorier till 

underprissättningsfenomenet som Ljungqvist (2006) delar in i fyra kategorier. Dessa 

kategorier tar sin utgångspunkt i teorier om asymmetrisk information, teorier om 

kontrollöverväganden, beteendeteori eller institutionell teori. Sammantaget visar resultaten 

från de linjära regressionsanalyserna att 12 utav de 16 uppbyggda hypoteserna var 

signifikanta. Därmed finner studien att underprissättningen vid börsintroduktioner påverkas 

av flera institutionella faktorer, där studiens 17 institutionsmått tillsammans med de 4 

kontrollvariablerna kan förklara 42,80 procent av variationen i underprissättningsnivån mellan 

länder. Den institutionella miljön borde därmed ha betydelse för hur företagen resonerar och 

hur de väljer att utforma sina strategier för att anskaffa kapital, men den kan även påverka 

investerarnas beteenden och intressen av att investera i landets börsintroduktioner. 

I enlighet med tidigare studier så visar resultaten på att länder med högre kvalitet på de 

formella institutionerna kommer att ha lägre underprissättningsnivåer och därmed en högre 

marknadseffektivitet. Framförallt är det ländernas rättssäkerhet, korruptionsgrad och 

främjande av marknadsutveckling som är betydelsefulla för underprissättningsnivån. Studiens 

resultat påvisar det viktiga förhållandet mellan börsintroduktionsrisken och nivån av 

underprissättning, där bättre formella institutioner sänker risken och minskar asymmetrierna i 
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samband med börsintroduktioner, vilket leder till prissättningar på primärmarknaden som i 

större utsträckning motsvarar marknadens förväntningar.  

Studien finner också att de informella institutionerna har inverkan på underprissättningsnivån, 

där flera landsspecifika karaktärsdrag påverkar första handelsdagens avkastning. De 

informella institutionsvariablerna som testades mot underprissättningsnivån utgjordes av nio 

kulturella dimensioner som presenteras i Houses et al. (2004) GLOBE Study, två mått på 

landets innovationssatsning samt ett mått för det generella förtroendet i landet. Resultaten från 

de linjära regressionsanalyserna visar att de två innovationsmåtten och samtliga kulturella 

dimensioner förutom framtidsorientering har signifikant påverkan på underprissättningsnivån. 

Vid ett test av icke-linjära samband så får också framtidsorientering tillsammans med 

bestämdhet signifikanta resultat till underprissättningsnivån, där dimensionerna inverkar på 

underprissättningen på olika sätt vid olika nivåer.  

Som argumenterats av North (1990) så råder det ett starkt samband mellan formella och 

informella institutioner, vilket även korrelationen mellan studiens variabler visar. Resultaten 

tyder på att det råder ett komplext samband mellan flera faktorer som tillsammans utgör den 

institutionella miljön. I studien slogs de fem formella och de tolv informella institutionsmåtten 

samman till två separata indexmått för att undersöka om de två är substitut eller komplement 

till varandra. Resultaten visade då att de två måtten kompletterar varandra i att förklara 

underprissättningsnivån, vilket innebär att man måste ta hänsyn till den övergripande 

institutionella miljön när sambandet till graden av underprissättning studeras. Även om både 

den formella och den informella institutionella miljön ska beaktas så tyder studiens resultat på 

att de informella faktorerna har en större och också en mer betydande inverkan till att förklara 

skillnader i underprissättningsnivån. 

Rådande informationsasymmetrier på börsintroduktionsmarknaden ligger enligt Ljungqvist 

(2006) till grund för underprissättningen, medan den institutionella miljön har påverkan på 

graden av denna. Detta är ett argument som denna studie också finner stöd för då flertalet 

institutionella faktorer har en betydande inverkan på variationen i underprissättning mellan 

länder. Den institutionella miljön är således något börsintroduktionens parter måste beakta när 

de står inför att notera sitt bolag eller att investera i börsintroduktioner. De formella 

institutionerna som råder i ett land kan argumenteras för att främst vara avgörande för hur 

pass mycket informationsasymmetri som uppstår mellan börsintroduktionens inblandade 

parter, även om informella institutionella skillnader också kan vara av betydelse. De 
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informella institutionerna kan däremot snarare uttryckas driva på asymmetrierna genom att 

vissa kulturella beteenden får effekter på börsintroduktionsprocessen och på 

sekundärmarknaden. Följaktligen handlar underprissättningsnivån inte enbart om ländernas 

ekonomiska, juridiska och politiska utveckling utan beror även på hur normer, värderingar, 

beteenden och ageranden påverkar börsintroduktionens parter.  

7.2 Implikationer och förslag till vidare studier  

Tidigare forskning har visat flera förklaringar till olika delar av underprissättningspusslet. I 

studien har övergripande mått på de institutionella faktorerna använts för att jämföra hur dessa 

påverkar underprissättningsnivån mellan länder. Valet att studera flera länder och flera 

institutionella faktorer medför däremot vissa begränsningar i studiens detaljgrad. Att på en 

mer detaljerad nivå studera enskilda institutionella faktorer eller de börsnoterade bolagens 

prospekt och därigenom kunna inkludera mer specifika faktorer kring företags- och 

metodspecifika karaktärsdrag hade kunnat bidra till en mer tillförlitlig studie. 

Song et al. (2014) menar att första dagens avkastning kan hänföras till såväl felsatta 

teckningskurser som felvärderingar på sekundärmarknaden. Att jämföra om och hur de 

institutionella miljöerna påverkar dessa två olika faktorer på en mer detaljerad nivå hade varit 

intressant för vidare forskning. En sådan studie hade också kunnat ge mer klarhet i varför 

problemen med underprissättning ser olika ut i olika länder. Det hade däremot krävt att avgöra 

de börsnoterade bolagens inneboende värde, vilket innebär flera svåra avvägningar.  

I flertalet länder är första handelsdagens avkastning reglerad (Ljungqvist, 2006), varav denna 

studie skulle kunna utvidgas genom att mäta avkastningen på längre sikt. I studien uteslöts 

vissa länder på grund av detta i urvalet. Dessutom skulle man kunna studera huruvida de 

skilda institutionella miljöerna hade kunnat påverka avkastningen dagarna efter 

introduktionen, vilket hade varit en utvidgning av Ritters (1991) undersökning om 

börsnoterade bolags långsiktiga avkastning på aktiemarknaden.  

Yoshikawa och Rasheed (2009) menar bland annat att nationers och företags särdrag minskar 

på grund av sökandet efter de effektivaste metoderna, avregleringar, integration på 

finansmarknaderna samt harmonisering av redovisningsstandarder. Detta är även något som 

speglas i börsintroduktionsprocesser världen över, vilka har blivit allt mer homogena enligt 

Ljungqvist (2006). Att mer jämlika formella institutioner skulle ha bidragit till mer effektiva 

börsintroduktionsmarknader är dock inget som Chambers och Dimson (2009) ser i sin studie. 
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Att studera huruvida det föreligger en konvergerande relation mellan såväl formella som 

informella institutionella faktorer och hur detta i sin tur påverkar nivån av underprissättning 

världen över hade varit en möjlig fördjupning inom området.  

De institutionella faktorerna kan vara svåra att precisera och mäta, vilket framförallt gäller för 

de informella institutionsmåtten som innehåller betydande subjektiva detaljer. Detta får 

betydelse för kopplingen mellan de olika teoretiska antagandena och vad måtten faktiskt 

mäter. Då man inte ser några direkta teoretiska kopplingar mellan faktorerna och 

underprissättningsfenomenet så påverkar detta även studiens analys och slutsatser av 

orsakssambandet. Studiens syfte att besvara hur skillnader i institutionella faktorer påverkar 

underprissättningsnivån kan därmed inte fullständigt kartläggas. Istället kan det enbart 

resoneras för olika direkta eller indirekta orsakssamband till underprissättningen, vars 

koppling kan anses vara än mer oklar för de informella institutionella faktorernas inverkan på 

underprissättningsnivån. 

Därtill finns det och kommer troligtvis att utvecklas fler institutionella förklaringsvariabler 

förutom de som denna studie har använt från WGI, GCI och GLOBE Study. Det finns sålunda 

flera intressanta forskningsfrågor kring underprissättningsfenomenet som fortfarande är 

obesvarade. Att studera fler formella och informella institutionella faktorer och hur de 

integrerar med varandra hade kunnat ge djupare information kring vad som påverkar 

underprissättningsnivån och därmed ge ytterligare förklaring till underprissättningspusslet.  
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Appendix 2 – Linjär regressionstabell (OLS) 
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Appendix 3 – Linjär regressionstabell (robust) 
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Appendix 4 – VIF-test för multikollinearitet  
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Appendix 5 – Icke-linjära samband  
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Appendix 6 – Grafer över linjära och icke-linjära 

samband  
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