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Sammanfattning 

Vid genomförandet av en börsintroduktion är det viktigt att det företag som ska 

introduceras kan värderas på ett rättvist och pålitligt sätt. Värderingen bör baseras på 

bokförda tillgångar och historiska nyckeltal, samt med hjälp av förväntningar om 

framtiden. Strukturen på olika företag kan variera, allt ifrån stora tillgångsintensiva 

industriföretag till tjänsteföretag med stor andel humankapital. Humankapital som 

tillgång är svårt att värdera och utelämnas ofta i finansiella rapporter. Historiska data 

från börsintroduktioner visar att aktiekursen i de flesta fallen har en positiv utveckling 

första dagen till följd av underprissättning. Syftet med denna studie är att undersöka 

om det föreligger något samband mellan företags tillgångar i form av humankapital 

och underprissättningen vid börsintroduktion. I studien används en kvantitativ metod, 

där en tvärsnittsstudie genomförs för att eftersöka samband. Data analyseras med 

hjälp av en multivariat analys. Studiens resultat visar att lönekostnad har en minimal 

påverkan på underprissättning. Detta innebär att ett företags totala lönekostnad i 

relation till antalet anställda inte har någon påtaglig påverkan på underprissättning av 

aktier vid en börsintroduktion.  

 

 

Nyckelord: Underprissättning, Humankapital, Värdering, Börsintroduktion, Initial 

Return         
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1.1  Bakgrund 
 
Första företag att emittera aktier till externa ägare var det holländska Ostindiska 

Kompaniet, vilket skedde redan år 1606. Genom att emittera aktier genererades mer 

kapital till verksamheten samtidigt som ägandet spreds ut till flera parter. Stockholms 

fondbörs grundades år 1863 och har kontinuerligt utvecklats sedan dess. Idag är 

Nasdaq OMX Stockholm den främsta handelsplatsen för aktier i Sverige. Sedan 2007 

finns även First North, en handelsplats för mindre och växande bolag. First North har 

ett mindre omfattande regelverk än Nasdaq OMX Stockholm. På så sätt kan bolagen 

fokusera mer på den egna verksamheten och dess tillväxt. Hur företag emitterar aktier 

på börser har förändrats, men motiven bakom en börsintroduktion är liknande de från 

1600-talet (Brau och Fawcett, 2006). Incitament till att emittera aktier ses ofta i lägre 

kapitalkostnad och fördelar mot icke publika konkurrenter (Pagano, Panetta och 

Zingales 1998), (Huijgen, Jong, Marra och Roosenboom 2012). Med hjälp av externt 

kapital skapas möjlighet till verksamhet- och produktutveckling.  

 

När ett företag ska introduceras på börsen anlitas så kallade underwriters, vilka bland 

annat gör en värdering av företaget som ska introduceras. Roosenboom (2012) visar 

att den vanligaste förekommande modellen underwriters använder vid värdering är att 

jämföra företags nyckeltal. Tidigare forskning av bland annat Loughran och Ritter 

(2002), Ritter och Welch (2002) och Jaemin, Kuntara och Walker (2008) visar att 

priset på aktier vid börsintroduktion allt som oftast har en positiv utveckling första 

dagen, detta som följd av underprissättning. Det senare definieras som den relativa 

skillnaden mellan aktiens pris när handeln stänger första dagen och 

introduktionspriset.  

 

Fenomenet återfinns på i stort sett alla aktiemarknader världen över. Flera exempel 

hittas på de svenska börserna, Nasdaq OMX Stockholm och Firsth North. Två aktier 

som introducerats med en stor underprissättning är de två klädföretagen Odd Molly 

och Lexington, vilka introducerades på First North 2007 respektive 2015. Odd Mollys 

aktiekurs steg 38,75% första dagen och Lexingtons steg 50,63% (nordnet, 2016).   
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Bakomliggande orsaker till underprissättningen är flera. Beatty och Ritter (1986) samt 

Rock (1986) har redogjort för en av de mest vedertagna teorierna rörande 

underprissättning. Teorin som anses förklara prisfenomenet för börsintroduktioner 

menar att informerade investerare enbart kommer delta i emissioner som är 

underprissatta medan investerare med mindre information enbart kommer delta i 

emissioner där aktien är överprissatt. Vidare menar Beatty och Ritter (1986) samt 

Rock (1986) att underprissättningen bör vara större när det råder osäkerhet vid 

värdering samt om informationsasymmetrin mellan köpare och säljare är stor. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett företags tillgångar i form av humankapital har en påverkan på resultatet. För att 

företag ska kunna maximera värdeskapande och resultat behövs en blandning av 

humankapital i form av rätt personer samt rätt teknologi. Detta studeras av Huselid 

(1995), Myers (1999), Pantzalis och Park (2009) och Volonté och Gantenbein (2016).  

 

Att prissätta en aktie inför en börsintroduktion kan som tidigare nämnts göras på 

flertalet sätt. Roosenboom (2012) visar att majoriteten av underwriters vid värdering 

jämför nyckeltal mellan företag i samma bransch. Kim och Ritter (1999) belyser att 

många industriuppdelade, exempelvis ”price to earnings”, missar många 

idiosynkratiska faktorer om justeringar för bland annat tillväxt och lönsamhet inte 

görs. Kim och Ritter (1999) rekommenderar starkt att värdering av en aktie vid 

börsintroduktion bör göras med användning av redovisad data i kombination med 

jämförbara nyckeltal.  

 

Vikten av humankapital är något som studerats frekvent, trots det saknas tydliga 

modeller för hur humankapital ska värderas. När företag ska redovisa finansiella 

rapporter inkluderas inte humankapital. I och med detta finns det ingen generisk 

modell för hur humankapital ska redovisas samt hur det ska värderas. (Pantzalis och 

Park 2009) 

 

Lu, Kao och Chen (2012) visar att teknologitunga företag samt företag med stor andel 

forskning och utveckling ofta blir underprissatta. Detta till följd av en osäkerhet vid 

värdering, samt informationsasymmetri. Avsaknad av information kring ett företags 
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tillgångar, i form av humankapital, innebär ett liknande informationsgap mellan 

investerare, underwriters och företag, som Lu,Kao och Chen visar på. Om ett företag 

har stor andel humankapital bör det påverka värderingen samt aktiens 

introduktionspris. När andelen svårvärderade tillgångar ökar växer informationsgapet.  

 

Det finns många studier om underprissättning, samt humankapitalets påverkan på 

företags resultat. Flertalet av dessa studier visar att det finns ett samband mellan ett 

företags resultat och dess tillgångar i form av humankapital. (Huselid 1995), (Kim 

och Ritter 1999), (Myers 1999), (Hansson 2004), (Pantzalis och Park 2009), (Volonté 

och Gantenbein 2016) av dessa har dock sammankopplat fenomenet underprissättning 

med humankapital.  

 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna studie är att undersöka om det, på Nasdaq OMX Stockholm och 

First North, finns ett samband mellan underprissättning och ett företags tillgångar i 

form av humankapital.  

 

1.4 Dispostition 
 

Studien har följande disposition. I kapitel 2 redogörs för den teoretiska referensramen. 

Där presenteras processen för börsintroduktion, underprissättning, värdering av 

företag samt studiens definition av humankapital. I kapitel 3 presenteras samt 

motiveras studiens metod. I kapitel 4 presenteras resultatet av empirin. Här förs även 

diskussion kring resultatet utifrån den teoretiska referensramen. Slutligen i kapitel 5 

redogörs studiens slutsatser.    
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Börsintroduktionsprocessen 
 
Processen vid börsintroduktion är komplex och innehåller olika steg. Det första steget 

är att företaget som vill introduceras ska finna en lämplig underwriter. Detta val 

påverkas av så väl underwriterns ryckte som vilken bransch den är nischad mot. Det 

är inget ensidigt val utan en överenskommelse mellan underwritern och företaget som 

ska introduceras. (Ellis, Michaely och O’hara 1999) Processen kan ledas av en eller 

flera underwriters, men en av dem har alltid huvudansvaret. I ansvaret ingår bland 

annat att sätta upp en tidsplan för introduktionen, prissätta och distribuera aktien. 

Inför introduktionen tillsätter börsen en revisor som ska granska verksamheten för att 

säkerställa att all efterfrågad information finns tillgänglig. Utöver revisionen krävs det 

en due diligence, vilket innebär en juridisk riskanalys för att verifiera den information 

som företaget förser investerare med. Resultatet av dessa granskningar lämnas över 

till en bolagskommitté som beslutar om företaget uppfyller kraven för en 

börsintroduktion. När introduktionen godkänts av kommittén är första steget att 

marknadsföra introduktionen. Detta görs initialt genom att ett prospekt skickas ut till 

olika institutionella investerare. Utöver detta prospekt genomförs en road show, vilket 

innebär att företagsledningen och underwritern träffar potentiella, huvudsakligen 

institutionella, investerare för att presentera erbjudandet. Denna process fortlöper 

vanligtvis under tre till fyra veckor. Målet med processen är att sälja in företaget och 

få investerare att förbinda sig att köpa aktier. När road showen är genomförd bestäms 

vilket introduktionspris aktien ska ha. Underwritern lämnar en rekommendation men 

det är företagets beslut att fatta. När priset är satt och storleken på emissionen är 

bestämd genomförs introduktionen. (Ellis, Michaely och O’hara 1999) 

 

2.2 Värdering 
 
När företag ska introduceras på börsen anlitar de, som tidigare nämnts, en 

underwriter. Underwriters är specialiserade på börsintroduktioner. I denna process 

ingår värdering av företaget samt bestämmandet av introduktionspriset.  Underwriters 

använder sig av information om företaget som skall introduceras för att bestämma ett 

introduktionspris. Lowry och Schwert (2004) visar att underwriters inte använder sig 

av all offentlig information om företaget. De visar även att offentliggörande av ny 
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information påverkar introduktionspriset. Kim och Ritter (1999) visar att redovisad 

information från finansiella rapporter, i kombination med jämförbara nyckelvärden, är 

att föredra vid värdering av företag vid börsintroduktion, då det ger en mer korrekt 

värdering av företag. 

 

Rosenboom (2012) finner fem olika sätt som underwriters använder sig av för att 

värdera företag och på så sätt uppskatta ett fair value.1. Han kommer fram till att den 

mest använda metoden är att jämföra företags nyckeltal med nyckeltal från företag i 

samma bransch, mest förekommande är price-to-earnings, price-to-book. price-to-

cash flow, price-to-sales. Nästan 90 procent av alla underwriters som Rosenboom 

studerar använder sig av den metoden. Andra populära värderingsmetoder är att 

använda sig av modellerna dividend discount model, discounted cash flow och 

economic value added. Dividend discount model innebär att alla framtida förväntade 

utdelningar diskonteras till deras nuvärde och adderas för att få fram ett företags 

värde. Discounted cash flow är en metod som går ut på att diskontera alla framtida 

free cash flows till deras nuvärde. Free cash flow framställs genom att subtrahera 

investeringar från de operativa kassaflödena. Economic value added framställs genom 

att subtrahera ett företags kapitalkostnader från dess vinst. (Rosenboom 2012)   

 

Det Rosenboom (2012) kom fram till går emot Kim och Ritters (1999) resultat. De 

menar att jämförandet av ett företags historiska data, i form av nyckeltal, mot 

branschens inte ger en korrekt värdering av företaget. För att få en mer rättvis 

värdering menar de att förväntade nyckeltal bör inkluderas i värderingsprocessen. 

Detta beror enligt dem på att variationen i olika branscher är väldigt stor. Kim och 

Ritter (1999) visar även att underwriters lyckas göra mer exakta värderingar av 

företag, dels genom att justera branschsnittet efter specifika faktorer såsom tillväxt 

och lönsamhet, dels genom att sondera efterfrågan på marknaden. 

 

Liksom Kim och Ritter (1999) finner Zhang (2012) att precisionsgraden av 

information gällande ett företag påverkar dess värdering. Zhang (2012) märker att ju 

mer precis informationen är om en specifik bransch, desto större del av ingångspriset 

ges av branschens snittavkastning.   
                                                
1 Fair value används vid värdering av tillgångar och företag. För att uppskatta ett fair value krävs det en 
aktiv marknad med både köpare och säljare. Det som skiljer fair value från ett marknadsvärde är att fair 
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2.3 Underprissättning  
 

Vid en börsintroduktion brukar underwriters sätta aktiens initialpris lägre än 

företagets värde. På det sättet får de första som köper aktien en premie på skillnaden 

mellan företagets värde och den lägre prissatta aktien, fenomenet kallas 

underprissättning (Houston, James och Karceski 2006). Underprissättning är ett sätt 

att kompensera investerare för den privata information de delger underwritern under 

värderingsprocessen(Beneviste och Spindt 1989). Även Rock (1985) finner att 

underprissättning är en premie investerare erhåller för att delge information om vad 

de värderar aktien till. Utöver denna premie anses underprissättning påverkas av en 

mängd olika variabler. Nilsson och Wojcik (2016) visar till exempel att ett företags 

geografiska position påverkar underprissättningen. Roosenboom (2012) visar att äldre 

företa har en lägre underprissättning, medan högteknologiska företag ofta har en 

högre underprissättning, detta som följd av en svårare värdering. Ritter och Welsh 

(2002) delar in orsakerna till underprissättning i fyra kategorier: beteende, kontroll, 

institutioner och asymmetrisk information. Underprissättningen definieras som den 

relativa skillnaden mellan priset på aktien när börsen stänger på introduktionsdagen 

(P2) och introduktionspriset (P1). Den benämns initial return (IR) i studien. 

 

2.4 Humankapital 
 

Humankapital innefattar individers fysiska och intellektuella färdigheter som 

utvecklats genom utbildning och praktik. Enligt Pantzalis och Park (2009) är 

humankapital det centrala i många teorier gällande individers kvalitéer och dess 

relation till företagets prestation. 

 

Humankapital som en immateriell tillgång är inget som redovisas i finansiella 

rapporter. Detta leder till att investerare har svårt att få korrekt information gällande 

humankapitalets faktiska värde och dess påverkan på aktiekurser. I och med 

avsaknaden av värden finns en risk för felvärdering av humankapital som tillgång och 

därmed risk för en felvärdering av företag. (Pantzalis och Park 2009)  

 



10 
 

En av Ritter och Welch (2002) fyra kategorier gällande underprissättning är 

informationsasymmetri. Det innebär att underwriters, investerare och utfärdare har 

olika information om företags tillgångar vilket leder till olika värderingar av företag.  

Även Lu, Kao och Chen (2012) styrker i sin studie informationsasymmetri som en 

påverkan på underprissättning.  

 

Baserat på vad Ritter och Welch (2002), Pantzalis och Park (2009) och Lu, Kao och 

Chen (2012) säger gällande värdering av företag och informationsasymmetri ställer vi 

följande hypotes.  

 

H1: Humankapital påverkar initial return.  

3. Metod 

3.1 Inledning till metod  
 

I studier där syftet är att undersöka om det föreligger något samband mellan eller 

någon påverkan på en beroende variabel av flera oberoende variabler genomförs 

experiment. Genom statistiska test undersöks eventuell påverkan på eller eventuella 

samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. På så sätt 

bekräftas eller förkastas ställda hypoteser (Saunders, Lewis och Thornhill 2012). 

Olika typer av experiment kan användas beroende på undersökningens tidshorisont, 

vilken måste definieras innan undersökningen genomförs. (Saunders, Lewis och 

Thornhill 2012) 

 

Denna studie fokuserar på första dagen ett företag introduceras på börsen. 

Tidshorisonten är således begränsad till en specifik dag och händelse. Vid studier som 

syftar till att undersöka ett samband kopplat till en enskild händelse genomförs en 

tvärsnittsstudie.  

 
3.2 Urval 
 
För att svara på frågeställningen har vi använt oss av data på svenska 

börsintroduktioner från de senaste tio åren. Börsintroduktionerna är från både Nasdaq 

OMX Stockholm och First North. Dessa två handelsplatser skiljer sig åt både i 
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handelsvolym och antal introduktioner. First North är en handelsplats som riktar sig 

mot mindre företag i tillväxtfasen och har därför ett mindre omfattande regelverk. På 

så sätt tillåter man företag att fokusera mer på sin egen verksamhet istället för att 

anpassa sig till en mer avancerad standard som OMX kräver. I stickprovet återfinns 

företag från åtta olika branscher enligt ICBs2 industriklassificering. Stickprovet består 

av ett företag från materialsektorn, femton företag från industrisektorn, nio företag 

från konsumentvarusektorn, sex företag inom sjukvårdsektorn, tolv företag inom 

konsumentservicesektorn, ett företag inom samhällsservicesektorn, elva företag inom 

finanssektorn samt fyra företag inom teknologisektorn. Företag med mindre än fem 

anställda har tagits bort ur urvalet för att undvika holdingbolag (Hansson 2004). 

Företag vars introduktionspris understeg 30 kr har också exkluderats. I tidigare studier 

gällande underprissättning har introduktioner under ett visst pris uteslutits. Bland 

annat använder Loughran och Ritter (2002) ett minimipris på 5 dollar per aktie. 

Företaget Isconova exkluderades eftersom det har ett negativt book-to-marketvärde, 

liksom Hansson gör i sin studie (Hansson 2004). Ett medvetet urval av företag har 

gjorts vilket lett till att företag som inte redovisat eftersökt data har exkluderats. Då 

delar av populationen inte återfinns i urvalet försvagar detta resultatets möjlighet att 

vara applicerbart på hela populationen, i det här fallet alla börsintroduktioner i 

Sverige. Urvalets storlek, 62 företag, bidrar alltså till en minskad sannolikhet att få 

signifikanta resultat.  

Tabell 1.  
Tabell 1 visar studiens urvalskriterier, antalet bortfall per urvalsgrupps samt totala storleken på 

stickprovet efter gjort urval.   

Urvalskriterier  Observationer Totalt 
Alla 211 211 
Teckningskurs <30 104 107 
Negativt B/M 1 106 
Ej redovisad data 32 74 
<5 Anställda 12 62 

62 

 
 
 

                                                
2 ICB står för industry classification benchmark och används för att klassificera företag i olika sektorer. 
Klassificeringen används av flertalet aktiemarknader världen över för att klassificera olika företag.  
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3.3 Data 
 

Data om börsintroduktionerna i Sverige har erhållits från uppsatshandledaren. Denna 

har kompletterats med data från databasen Retriever för variablerna: antal anställda, 

omsättning, totala tillgångar, lönekostnader samt bokfört eget kapital. Värden på 

dessa variabler har utlästs från årsrapporten som skapats för verksamhetsåret innan 

börsintroduktionen, för att på så sätt använda den information som var tillgänglig för 

investerare vid introduktionen. När introduktion har skett under januari och februari 

månad har information från årsrapporten två år innan använts. Detta för att säkerställa 

att informationen fanns tillgänglig vid introduktionen. Data som används i studien är 

hämtat ur ett tidsintervall på 10 år. För att få jämförbar data har alla monetära 

variabler inflationsjusterats till 2015 års prisnivå. Detta har gjorts med hjälp av 

Statiska Centralbyråns Konsumentprisindex. Alla bolag med introduktion innan 1 juli 

har justerats med inflationsmåttet från året innan. Alla introduktioner som skett efter 1 

juli har justerats med dåvarande års inflation. Data från årsredovisningar har justerats 

med inflationen för året rapporten gäller.  

 

 

Följande variabler används i studiens multivariata analys: 

 

IR - Den beroende variabeln IR definieras som den relativa skillnaden mellan priset 

på aktien när börsen stänger första dagen och introduktionspriset. 

 

IR = !"
!"
−1          (1) 

 

EVHC - Humankapitalvariabeln EVHC baseras på marknadsvärde på eget kapital 

dividerat med antal anställda efter Pantzalis och Park (2009). Beräknas enligt 

följande:  

EVHC!,! =
!"
!"# !,!

/ !"
!"# !

        (2) 

 

MV/ANSi,t är företag i,s marknadsvärde på eget kapital dividerat med antalet 

anställda vid tidpunkt t. MV/ANSm,t är kvartilsmedianvärdet för samma variabel, m 

visar att värdet är kvartilsmedianen för den kvartil företaget tillhör.  
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LN(EVHC) – Naturliga logaritmen av EVHC. Förväntas påverka IR.  

 

EVHC’ – Används för robustnesstest av modellen. Förväntas påverka IR. Beräknas 

enligt följande:  

EVHC! = !"
!"# !,!

− !"
!"# !

         (3) 

MV/ANSi,t är företag i,s marknadsvärde på eget kapital dividerat med antalet 

anställda vid tidpunkt t. MV/ANSm,t är kvartilsmedianvärdet för samma variabel, m 

visar att värdet är kvartilsmedianen för den kvartil företaget tillhör..  

 

Lönekostnad - Humankapitalvariabeln lönekostnad beräknas genom att dividera totala 

lönekostnader med antalet anställda, baserat på Hanssons (2004) studie. Variabeln 

förväntas påverka IR.  

 

Book-to-Market - Företagets bokförda värde på eget kapital dividerat med 

marknadsvärdet på eget kapital. Det bokförda värdet på eget kapital är från 

årsredovisningen året innan börsintroduceringen. Marknadsvärdet är beräknat med 

data från introduktionsdagen. Book-to-market visar om ett företag är ett tillväxt- eller 

värdeföretag.   

 

Emissionsstorlek - Beräknas genom antalet emitterade aktier multiplicerat med 

introduktionspriset. 

 

Årsbörskurs - Dummyvariabel som visar ifall aktiemarknaden, det vill säga 

stockholmsbörsen, perioden innan introduktionen haft en positiv eller negativ 

utveckling. Om marknaden haft en positiv utveckling antar variabeln värdet 1. Om 

marknaden haft en negativ utveckling antar variabeln värdet 0. En positiv börskurs 

perioden innan förväntas ha positiv påverkan på IR.  

 

Kvartilvariabler – Fyra dummyvariabler för de fyra kvartiler som företagen delas in i 

efter storleken på deras EVHC-mått. Dessa används för att se om kvartilerna har 

någon påverkan på IR.  
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Årsdummyvariabler - Används för att ta bort de effekter som är specifika för det 

enskilda året. Dessa variabler förväntas vara korrelerade med Årsbörkurs. 

 

Det är stor spridning inom respektive variabels värden, se tabell . Företaget med högst 

IR, Stilfront Group, har en IR på 78,2%, vilket är 122,8 % högre än Mackmyra 

Whiskey, som har lägst IR, -44,6 %. Medelvärdet för IR är 6,2 % och 

standardavvikelsen är 17,2 %. Lägst lönekostnad per anställd har Scandi Standard, 

denna uppgår till 299 875 kr. Karolinska Development har nästan tio gånger högre 

lönekostnad per anställda, 2 987 147 kr, vilket är den högsta. Medelvärdet för 

lönekostnad per anställd är 682 170 kr och standardavvikelsen är 455 997 kr. Störst 

emission har Lifco AB, vilken omfattar 4 215 690 000 kr. Minst emission har ALM 

Equity, vilken omfattar 1 800 000 kr. Medelvärdet för emissionsstorlek är 1 001 867 

397 kr. Högst book-to-market har ALM Equity, detta värde är 4,850. Detta kan sättas 

i relation till Verisec som har det lägsta book-to-marketvärdet, vilket är 0,003. 

Noterbart är att ALM Equity är det enda företaget att ha ett book-to-marketvärde över 

1. Medelvärdet för book-to-market är 0,346 och standardavvikelsen är 0,627. Högst 

LN(EVHC) har Genova Property med ett värde på 2,033. Lägst har Nobina AB med 

ett värde på -1,2356. Medelvärdet är 0,060 och standardavvikelsen är 0,582.  

 

Det är värt att notera att medelvärdet för variablerna IR, Lönekostnad, 

Emissionstorlek och Book-to-market överstiger medianen. Denna skillnad påverkas 

av ett antal observationer med extrema höga värden.   

 

Outliers har behållits i studiens analyser. Det ligger i en aktiemarknads natur att vissa 

företag visar på extremvärden, till exempel att de presterar exceptionellt bra. Det enda 

undantaget till detta är företag med mindre än fem anställda, se början av avsnittet. 

 

 

3.4 Definiton av humankapital  
 

Pantzalis och Park (2009) använder ett mått på humankapital baserat på företags egna 

kapitals marknadsvärde och antal anställda. De benämner måttet EVHC och använder 
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det för att se hur väl ett företags humankapital är värderat jämfört med företag i 

samma bransch. EVHC står för excess value of human capital, vilket betyder 

överskott av humankapital. Det vill säga överskott gent emot företag i samma 

bransch. De beskriver EVHC som ett mått med tre olika användningsområden, att 

mäta de anställdas effektivitet, att mäta ett företags risk samt att använda det som ett 

felprissättningsmått. I denna studie används EVCH som felprissättningsmått. 

(Pantzalis och Park 2009) 

 

Pantzalis och Park (2009) finner i sin studie signifikant resultat att måttet EVHC är 

korrelerat med flertalet mått på felprissättning av aktier. De finner även signifikanta 

resultat för att EVHC påverkar en akties avkastning. Detta antar de vara en effekt av 

små företag då de finner att påverkan av EVHC på stora bolags överavkastning är 

noll.  

 

Hansson (2004) använder ett mått baserat på totala lönekostnader genom antalet 

anställda för att definiera humankapital. Hanssons studie undersöker om det föreligger 

ett samband mellan avkastning på humankapital och värdepremien mellan värdeaktier 

och tillväxtaktier. Hansson (2004) finner att förändringar i lönekostnader påverkar 

aktiens avkastning. Resultatet skiljer sig åt mellan värdeföretag och tillväxtföretag då 

det finns strukturella skillnader som bidrar till att storleken på personalkostnader 

skiljer sig. Vidare menar Hansson (2004) att det är viktigt att förstå olika egenskaper 

för humankapitalet som ett företag anställer då detta påverkar spridningen i 

lönetillväxt vilket i sin tur påverkar aktiens resultat.  

 

3.5 Multivariat analys   
 
 
 

Pantzalis och Parks (2009) EVHC-modell baseras på en jämförelse med respektive 

branschs medianvärde på variabeln V/ANS, vilket är det marknadsförda värdet på 

eget kapital dividerat med antalet anställda. Då spridningen av branscher i stickprovet 

är betydande och vissa branscher enbart innehåller en observation delas företagen in i 

kvartiler i stället för branscher. Dessa kvartiler delas in utifrån värdet på variabeln 

V/ANS. Pantzalis och Park (2009) baserar sin modell på branschmedian med 
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antagandet att företag i samma bransch har samma humankapitalstruktur. Genom att 

dela upp i kvartiler jämförs respektive företag med de som har liknande tillgångar i 

form av humankapital, vilket Pantzalis och Park (2009) eftersöker. Utifrån dessa 

kvartiler beräknas en kvartilsmedian på måttet marknadsvärde dividerat med 

anställda. Beräkningen görs enligt följande: 

 

1. Först beräknas värdet av marknadsvärdet på eget kapital dividerat med antalet 

anställda.  

2. Sedan delas företagen in i kvartiler efter detta mått 

3. Slutligen divideras respektive företags mått på värdet marknadsvärde 

dividerat med antalet anställda och sedan dividera med medianvärdet i 

företagets kvartil 

4. Beräkna naturliga logaritmen av värdet.  

 

LN(EVHC)!,! = LN [ !"
!"# !,!

/ !"
!"# !

]      (4)  

 

MV/ANSi,t är företag i,s marknadsvärde på eget kapital dividerat med antalet 

anställda vid tidpunkt t. MV/ANSm,t är kvartilsmedianvärdet för samma variabel, m 

visar att värdet är kvartilsmedianen för den kvartil företaget tillhör. LN är den 

naturliga logaritmen.  

För att testa hypotesen utförs multipla regressioner med IR som beroende variabel. 

EVHC-måttet utgör tillsammans med flera kontrollerande variabler de förklarande 

variablerna. De kontrollerande variablerna är: book-to-market, emissionsstorlek, 

dummyvariabel för årsbörskurs, kvartilvariabel samt årsdummyvariabler.  

 
IR = α+ β1LN(EVHC)+ β2(B M)+ β3(ES)+ β4(ÅK)+ β5(KV)+ e  (5) 
 

Alla variabler i ekvation fem presenteras tidigare i avsnitt 3.4.  

 

Då LN(EVHC)-måttet och kvartilvariablerna är baserade på samma variabel, 

marknadsvärde dividerat med antalet anställda, utförs även en regression med enbart 
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kvartilsvariablerna. Detta görs för att testa om LN(EVHC) reducerar kvartilernas 

eventuella effekter.    

 

För att mäta hur robust Pantzalis och Park (2009) definition av humankapital, 

LN(EVHC), är, genomförs ett robustness-test där kvartilsmedianen subtraheras från 

det enskilda företagets värde. Då dessa värden i hälften av fallen blir negativa går det 

inte att logaritmera variabeln. I denna regression används även, book-to-market, 

emissionsstorlek, dummyvariabel för årsbörskurs samt kvartilvariabel eller 

årsdummyvariabel. De två sistnämnda variablerna används inte i samma regressioner.  

 

IR = α+  β1(EVHC′)+ β2(B/M)+ β3(ES)+ β4(ÅK)+ β5(KV)+ e  (6) 

Alla variabler i ekvation sex presenteras tidigare i avsnitt 3.4.  

 

För att ytterligare testa hypotesen utförs två multipla regressionsanalyser med total 

lönekostnad dividerat med antalet anställda som förklarande variabel, detta baserat på 

Bo Hansson (2004). Även i denna regression används kontrollerande variabler i form 

av book-to-market, emissionsstorlek, dummyvariabel för årsbörskurs och 

årsdummyvariabler.  

 

IR = α+  β1(L)+ β2(B M)+ β3(ES)+ β4(ÅK)+ 𝑒    (7) 

Alla variabler i ekvation sju presenteras tidigare i avsnitt 3.4  

 

EVHCs största svaghet är att den inte bygger på just lönekostnader. Genom en 

komplettering med lönekostnad genom antalet anställda får vi en ytterligare definition 

av humankapital och kan på så sätt testa hypotesen mer grundligt. (Pantzalis och 

Parks 2009). 

 

I vissa regressioner kommer antingen årsbörskurs eller årsdummyvarbler uteslutas. 

Detta då dessa variabler förväntas vara korrelerade. En regression där LN(EVHC) 

utesluts genomförs. Detta för att se om kvartilerna får en starkare effekt. Detta då 

LN(EVHC) innehåller kvartilerna. Regre 
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Tabell 2 Statistik variabler 

I tabellen presenteras antalet observationer per variabel, medelvärde, standardavvikelse samt min- och 

maxvärden för alla använda variabler. IR är intitial return tillika underprissättningen. 

Lönekostand/anställda är variabel för humankapital baserat på Hansson (2004). Book-to-market är 

värdet på bokfört eget kapital dividerat med marknadsvärdet på eget kapital. Årsbörskurs är en 

dummyvariabel för om börsen hade positiv eller negativ utveckling perioden innan introduktionen.  

LN(EVHC) är naturliga logaritmen av värdet på marknadsvärde dividerat med antalet anställda 

dividerat med kvartilsmedianvärdet för motsvarande data. EVHC’ är marknadsvärdet på eget kapital 

dividerat med antalet anställda minus kvartilasmedianvärdet för motsvarande data.  
Variabel Observationer Medelvärde Median Standardavvikelse Min Max 

IR 62 0,062 0,048 0,172 -0,446 0,782 

Lönekostnad 

/anställda 

62 682 170,2 526 238,9 455997 299 857,2 2 987 147 

Emissionsstorlek 62 1001867397 515294557 1192699774 1800000 4215690000 

Book-to-market 62 0,346 0,209 0,627 0,003 4,850 

Årsbörskurs 62 0,855 1 0,355 0 1 

LN(EVHC) 62 0,060 0 0,582 -1,2356 2,033 

EVHC’ 62 11 929 914,9 56913 51 616 417,25 -27 193 513 34 450 773 

Kvartil1 62 0,242 0 0,432 0 1 

Kvartil2 62 0,258 0 0,441 0 1 

Kvartil3 62 0,258 0 0,441 0 1 

Kvartil4 62 0,242 0 0,432 0 1 

 

Tabell 3 Korrelationsmatris 
Tabell 2 visar korrelationen mellan de olika variablerna. Det är värt att notera att Emissionsstorlek och 
Book-to-market är näst intill perfekt okorrelerade, med en korrelation på 0,0004.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 IR 1           

2 Lönekostnad 

/anställda 

-0,143 1          

3 Emissionstorlek 0,065 -0,013 1         

4 Book-to-market -0,049 0,071 0 1        

5 Årsbörskurs 0,143 0,156 0,203 -0,290 1       

6 LN(EVHC) -0,100 0,329 -0,188 0,030 0,062 1      

7 EVHC’ -0,054 0,253 -0,023 -0,037 0,111 0,709 1     

8 Kvartil1 -0,122 -0,276 0,193 -0,015 0,126 -0,186 -0,132 1    

9 Kvartil2 -0,011 -0,223 0,227 0,193 -0,280 -0,083 -0,135 -0,333 1   

10 Kvartil3 0,168 -0,007 -0,320 -0,197 0,034 0,067 -0,115 -0,333 -0,348 1  

11 Kvartil4 -0,038 0,511 -0,098 0,019 0,126 0,203 0,387 -0,319 -0,333 -0,333 1 
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4. Resultat 

4.1 Empiri 
Regressionerna (1) till (3), se tabell 4, påvisar ingen statistiskt signifikant effekt av 

LN(EVHC) på IR vilket gör att någon slutsats inte kan dras avseende variabeln 

LN(EVHC)s effekt på IR. Emissionstorleken har en väldigt liten effekt som inte är 

statistiskt signifikant. Variabeln Book-to-market har en positiv effekt men den är inte 

statistiskt signifikant. Huruvida börsen har gått upp eller ner föregående år har inte 

heller någon statistisk signifikant effekt. Det är alltså omöjligt att spekulera om 

effekten är positiv eller negativ.  

 

I regression (1)  och (2) kan det observeras att kvartilerna inte har några statistiskt 

signifikanta effekter på aktiekursutvecklingen förutom Kvartil 2 som har en negativ 

effekt som är statistisk signifikant på 10 procentsnivån. I regression (3) och (4), där 

årsdummyvariabler har exkluderats på grund av det förväntade sambandet med 

Årsbörskurs har ingen av kvartilerna någon statistisk signifikant effekt. 
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Tabell 4: LN(EVHC) 
Resultat från regressionerna ett till fyra. IR är den beroende variabeln. LN(EVHC), Emissionsstorlek, 
Book-to-market, Årsbörskurs, KV1, KV2,KV3 (KV1-KV3 är dummyvariabler för kvartiler) och 
årsdummyvariabler utgör de förklarande variablerna. LN(EVHC) beräknas: 

 LN(EVHC)!,! = ln [ !"
!"# !,!

/ !"
!"# !,!

]  

Emissionsstorlek beräknas genom antalet emitterade aktier multiplicerat med introduktionspriset. 
Book-to-market utgör företagets bokförda värde på eget kapital dividerat med marknadsvärdet på eget 
kapital.  
Årsbörskurs är en dummyvariabel som säger om börsen hade positiv eller engativ utveckling perioden 
innan introduktion.  R2 är respektive regressions förklaringsgrad. 
Standardfel i parenteser, * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
 (1) (2) (3) (4) 
 IR IR IR IR 
LN(EVHC) -0.0369 -0.0374 -0.0374  
 (0.0356) (0.0346) (0.0298)  
     
Emissionsstorlek 2.08e-11 3.01e-11 1.20e-11 1,49e-11 
 (2.65e-11) (2.70e-11) (2.17e-11) (2,13e-11) 
     
Book-to-market 0.0160 0.00676 0.00792 0,00571 
 (0.0286) (0.0263) (0.0227) (0,0216) 
     
Årsbörskurs 0.0811  0.0756 0,0691 
 (0.0822)  (0.0702) (0,0714) 
     
Kv1 -0.0967 -0.118 -0.0470 -0,0340 
 (0.0941) (0.0942) (0.0464) (0,0418) 
     
Kv2 -0.264* -0.321* 0.00670 0,0144 
 (0.155) (0.168) (0.0740) (0,0745) 
     
Kv3 -0.227 -0.263 0.0664 0,0721 
 (0.161) (0.187) (0.0693) (0,0684) 
     
Årsdummyvariabler Ja Ja Nej Nej 
     
Intercept 0.0204 0.0737 -0.0224 -0,0279 
 (0.0906) (0.0525) (0.0756) (0,0766) 
N 62 62 62 62 
R2 0.141 0.122 0.081 0,067 
 

I regressionerna (5) och (6), se tabell 5, har variabeln EVHC’ ingen statistisk 

signifikant effekt på IR, den observerade effekten är dessutom nära noll. Variabeln 

Emissionstorlek har en effekt som är nära noll. Den är inte heller statistiskt 
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signifikant. Det går att observera att Book-to-market har en positiv påverkan på IR, 

men då den inte heller är statistiskt signifikant kan vi inte dra några slutsatser från 

resultatet. Huruvida börsen har gått upp eller ner föregående år har ingen märkbar 

effekt på IR och den är dessutom inte statistiskt signifikant. 

 

I regression (6) har de olika kvartilerna ingen signifikant påverkan. Regression (6) har 

ett marginellt större förklaringsvärde än regression (5) vilket betyder att införandet av 

variabeln årbörskurs i modellen förbättrar dess förklaringsgrad.  

 

Tabell 5: EVHC’ 
Resultat för regression fem och sex. IR är den beroende variabeln. EVHC’, Emissionsstorlek, Book-to-
market, Årsbörskurs, KV1, KV2, KV3 (KV1-3 är dummyvariabel för kvartiler) samt 
årsdummyvariabler utgör de förklarande variablerna. EVHC’ beräknas: 

 EVHC′ = !"
!"# !,!

− !"
!"# !,!

  

Emissionsstorlek beräknas genom antalet emitterade aktier multiplicerat med introduktionspriset. 
Book-to-market utgör företagets bokförda värde på eget kapital dividerat med marknadsvärdet på eget 
kapital. Årsbörskurs är en dummyvariabel som säger om börsen hade positiv eller negativ utveckling 
perioden innan introduktion. R2 är respektive regressions förklaringsgrad. 
Standardfel i parenteser, * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01   
 (5) (6) 
 IR IR 
EVHC’ -7.99e-11 -8.42e-11 
 (3.46e-10) (3.41e-10) 
   
Emissionsstorlek 3.18e-11 2.24e-11 

 (2.67e-11) (2.66e-11) 
   
Book-to-market 0.00543 0.0148 
 (0.0257) (0.0279) 
   
Årsbörskurs  0.0819 
  (0.0836) 
   
Kv1 -0.0968 -0.0759 
 (0.0903) (0.0875) 
   
Kv2 -0.303* -0.247 
 (0.168) (0.153) 
   
Kv3 -0.255 -0.218 
 (0.189) (0.162) 
   
Årsdummyvariabler Ja Ja 

   
Intercept 0.0805 0.0265 
 (0.0626) (0.0985) 
N 62 62 
R2 0.110 0.129 
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I regressionerna (7) och (8), se tabell 6, har lönekostnaderna statistiskt signifikanta 

effekter på IR på fem- respektive tioprocentsnivå. Effekterna är små, nära 

noll.  Liksom i alla föregående regressioner har variabeln emissionsstorlek en effekt 

som är nära noll i både regression (7) och regression (8). Effekterna är inte statistiskt 

signifikanta. Huruvida börsen har gått upp eller ner föregående år har här inte heller 

någon statistisk signifikant effekt. I regression (7) har book-to-market en svag men 

inte statistiskt signifikant positiv effekt. I regression (8) är effekten för book-to-

market ännu svagare och inte heller statistisk signifikant. 

 

Tabell 6: Lönekostnad 
Resultat från regression sju och åtta. IR är den beroende variabeln. Lönekostand utgör tillsammans med 
emissionsstorlek, årsbörskurs, Book-to-market och årsdummyvariabler utgör de förklarande 
variablerna. Lönekostad beräknas total lönekostnad dividerat med antalet anställda. Emissionsstorlek 
beräknas genom antalet emitterade aktier multiplicerat med introduktionspriset. Årsbörskurs är en 
dummyvariabel som säger om börsen hade positiv eller negativ utveckling perioden innan introduktion. 
Book-to-market utgör företagets bokförda värde på eget kapital dividerat med marknadsvärdet på eget 
kapital. R2 är respektive regressions förklaringsgrad. 
Standardfel i parenteser * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01 
 (7) (8) 
 IR IR 
Lönekostnad -6,39e-08** -8,30e-08* 
 (3,05e-08) (4,94e-08) 
   
Emissionsstorlek 4,21e-12 1,03e-11 
 (1,77e-11) (1,94e-11) 
   
Årsbörskurs 0,0807 0,114 
 (0,0701) (0,0753) 
   
Booktomarket 0,00325 0,0162 
 (0,0203) (0,0230) 
   
Årsdummyvariabler Nej Ja 
   
Intercept 0,0315 0,0836 
 (0,0665) (0,0863) 
N 62 62 
R2 0,049 0,147 
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4.2 Analys 
 
 
Det faktum att ingen av regressionerna påvisar någon signifikant effekt av EVHC-

måtten på IR går emot vad Pantzalis och Park (2009) finner i sin studie. Antalet 

faktorer som påverkar detta kan vara många. För det första är det här en studie på 

svenska börsintroduktioner, till skillnad från Pantzalis och Parks studie som görs på 

den amerikanska marknaden. Vid jämförande av två länder som USA och Sverige 

medföljer stora skillnader i arbetsmarknaden, till exempel skyddas de anställda mer 

genom sina anställningsvillkor i Sverige än i USA. Fackförbundens starka inflytande i 

Sverige bidrar även till att lönenivåerna ser annorlunda ut samt är svårare att justera 

nedåt. Den mer trögrörliga arbetsmarknaden i Sverige kan antas påverka effekten av 

variabler baserade på företagets anställda. Då det är svårare för ett svenskt företag att 

säga upp personal anpassar sig inte antalet anställda i relation till företagets resultat 

lika snabbt. Variabler baserade på antalet anställda antas således ge en mer precis bild 

av ett företags värde i USA. Den här studien har även få observationer vilket gör att 

effekterna måste vara starkare för att resultaten skall kunna vara statistiskt 

signifikanta.  

 

Det faktum att EVHC-måtten i denna studie baserats på kvartiler istället för branscher 

kan också vara en faktor som bidrar till att resultatet skiljer sig. Men antagandet 

Pantzalis och Park gör gällande likheten i tillgångar i form av humankapital inom 

samma bransch kan vara applicerbart på kvartiler, då dessa är uppdelade utefter 

samma mått. Ett antagande är att värdering av humankapital ser liknande ut inom 

samma bransch, alltså att en anställd har samma värde inom en respektive bransch. I 

och med uppdelningen i kvartiler blandas företag från olika branscher vilket kan 

påverka effekten av EVHC-måtten. Detta antas dock ha en marginell effekt då 

spridningen i kvartilerna är begränsad till ett fåtal branscher.  

 

De effekter som lönekostnader har på IR är nära noll. Att de är statistiskt signifikanta 

på 5 och 10 procentsnivå gör att slutsatsen kan dras, med tillförsikt, att lönekostnader 

inte har någon effekt på IR. Hansson studerar förändringar i lönekostnader medan 

denna studie använder sig av lönekostnader vid en viss tidpunkt. Detta bidrar till att 

resultaten är svåra att jämföra med varandra.  En möjlig förklaring till detta är att 

själva förändringen i humankapitalet, i form av höjda eller sänkta lönekostnader, 
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skickar signaler till investerare, vilket påverkar aktiekursen. Att Hansson sätter 

förändringen i lönenivåer i relation till om företaget är ett tillväxtföretag eller 

värdeföretag, är en ytterligare skillnad mellan studierna, vilken sannolikt bidrar till 

skillnaden i de olika studiernas resultat.  

 

EVHC-måttens effekter är inte signifikanta och lönekostnadsmåttets resultat är nära 

noll. Studiens hypotes kan således inte bekräftas. Detta tyder på att det inte går att 

säga att underwriters förbiser ett relevant mått, humankapital, när de värdesätter 

företag. Rosenbooms resultat visar att underwriters fokuserar mer på finansiella 

nyckeltal. Detta kan nyanseras med våra resultat, att det inte går att utesluta att 

humankapital inte har någon påverkan på initial return. Detta tyder på att underwriters 

gör rätt i att förbise humankapital som värderingsmått vid börsintroduktioner.  

 

Både Hansson (2004) samt Pantzalis och Park (2009) visar resultat som säger att 

humankapital påverkar värderingen av aktier. Båda dessa studier genomförs med en 

tidshorisont som är längre än en dag. Det faktum att denna studie inte finner något 

resultat som påvisar humankapitalets påverkan på underprissättning leder till 

antagandet att humankapitalets påverkan på ett företags värde sker över en längre 

period. 

 

En förklaring till resultatet kan kopplas till Roosenboom (2012), som visar att den 

vanligaste värderingsmodellen är med hjälp av nyckeltal. I nyckeltal, så som till 

exempel price-to-earnings, gömmer sig humankapitalets värde. Humankapital som 

tillgång är en nyckel för att skapa bra resultat i ett företag. Vid en värdering med hjälp 

av price-to-earnings återfinns humankapitaltes värde i storleken på earnings, det vill 

säga intäkterna. En kompetent personalstyrka kommer bidra till bättre resultat vilket 

har en direkt påverkan på ett företags värdering vid en börsintroduktion. Med 

humankapitalets värde inbakat i ett företags resultat och värdeskapande saknas nyttan 

att addera det som en egen variabel, speciellt när variabeln är svår att värdera korrekt.   
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5. Slutsats 

 

Denna studie undersöker om det föreligger ett samband mellan ett företags 

humankapital och underprissättningen av aktier vid börsintroduktion. 

Underprissättning är ett välstuderat och vedertaget fenomen inom 

företagsfinansiering. Sextiotvå företag, som introducerats på Stockholmsbörsen 

mellan år 2004 och 2015, har studerats genom multivariat analys. Med Pantzalis och 

Park (2009) och Hansson (2004) som teoretisk referensram har två olika definitioner 

av humankapital använts i multivariata analyser.  Regressioner med initital return som 

beroende variabel har utförts för att bekräfta eller förkasta ett eventuellt samband. 

Studien finner signifikant resultat för variabeln lönekostnad. Resultatet visar att 

lönekostnad har en minimal påverkan på underprissättning. För måttet LN(EVHC) 

erhölls inga signifikanta resultat. Studien finner således inget resultat som styrker att 

ett företags tillgångar i form av humankapital påverkar underprissättningen av företag. 

I och med samhälls- och teknologiutvecklingen är förändringen av humankapital en 

tillgång som fortsätter ha stor betydelse för företag. Avsaknaden av en tydlig 

värdering av humankapital fortsätter att vara en brist vid värderingar av företag. Trots 

resultat i denna studie menar vi att fortsatta studier gällande humankapitalets 

värdering och dess påverkan på aktiekursen fortfarande är av stort intresse, 

huvudsakligen med fokus på att hitta en värdering av humankapital som är rättvis och 

pålitlig. Utan en tydlig värdering är det svårt att undersöka humankapitalets påverkan 

på underprissättning.  
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