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Sammanfattning 

 

Titel: Med anseendet på spel – En kvantitativ och kvalitativ utredning av investmentbankens 

roll vid underprissättning av svenska börsintroduktioner 

 

Författare: Carl Christerson och Axel Hallinder 

 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Flertalet tidigare studier har undersökt fenomenet underprissättning vid 

börsintroduktioner utifrån en rad olika perspektiv och teorier. Däremot har ingen tidigare 

studie analyserat investmentbankernas direkta påverkan på utfallet och om det finns en tydlig 

korrelation mellan en viss typ av investmentbank och graden av underprissättning. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i att validera tidigare teorier och 

studier, undersöka alternativa förklaringsgrunder till fenomenet genom att analysera 

sofistikeringsgraden av de underliggande processerna bland investmentbanker och därmed 

bidra med en mer holistisk och nyanserad förståelse. 

 

Metod: Då studien både ämnar fastställa utbredningen av ett fenomen samt undersöka dess 

alternativa förklaringsgrunder, kombineras en kvantitativ och kvalitativ metodik. Studien tar 

avstamp i en statistisk analys, följt av en kvantitativ klassificering samt slutligen en kvalitativ 

datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer med strategiskt utvalda respondenter. 

 

Slutsats: Studiens resultat lyckas både styrka och motsäga befintlig teori inom området och 

presenterar därtill en alternativ syn på bakomliggande förklaringsgrunder till 

underprissättning, vilka utgår från investmentbankens egna perspektiv. 

 

Nyckelord: IPO, underprissättning, investmentbanker, anseende 
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Abstract  
 

Title: With reputation at stake – A quantitative and qualitative investigation of the investment 

bank´s role in underpricing of Swedish IPOs. 

 

Authors: Carl Christerson and Axel Hallinder  

 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: Several previous studies have investigated the phenomenon of underpricing 

based upon different theories and from various perspectives. However, none of these previous 

studies have analysed the direct impact of the investment bank on the final result and if there 

is a clear correlation between certain types of investment banks and the level of underpricing.  

 

Purpose: The purpose of this study is, based upon validating previous theories and studies, to 

investigate alternative explanations of the phenomenon by analysing the level of 

sophistication in the underlying processes of the investment bank and by doing this, 

contributing to a more holistic and nuanced understanding. 

 

Method: Since this study both intends to determine the scope of, and find alternative 

explanations of, a phenomenon, a combined quantitative and qualitative research method is 

applied. The study takes its starting point in a statistical analysis, followed by a quantitative 

classification and finally a qualitative data collection in terms of semi-structured interviews 

with a strategic selection of interviewees. 

 

Conclusion: The result of the study succeeds in both strengthening and contradicting existing 

theories within the field and presents in addition an alternative view on the underlying 

explanations of underpricing, from the perspective of the investment bank.  

 

Keywords: IPOs, underpricing, investment bank, reputation 
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Begrepp och definitioner 
 

Ankarinvesterare – Långsiktiga institutionella investerare, mindre och medelstora 

privatfonder samt förmögna privatpersoner 

All-star analyst coverage – Aktieanalytiker som tenderar att arbeta på en prestigefull bank 

och som frekvent genomfört rekommendationer på klientbolag 

Auction pricing – Prissättningsmetod som innebär att auktionera ut aktier för att skapa en så 

stor efterfrågan som möjligt från investerare 

Book-building – Prissättningsmetod där investmentbanker bygger en investerarbok av bud 

från institutionella investerare och därefter baserar teckningskursen på efterfrågan 

Bookrunner – Rådgivaren som marknadsför börsintroduktionen men som inte innehar det 

yttersta ansvaret inom syndikatet 

Cornerstone investors – Stora och långsiktiga institutionella investerare som mot en rabatt 

tecknar aktier innan prospektet har publicerats  

Early look – Presentation inför investerare i ett tidigt skede av introduktionsprocessen för att 

få en känsla kring det emitterande bolaget och dess börsintroduktion 

Emittent – Det bolag som avses börsintroduceras  

Engagement letter – Ett kontrakt mellan emittenten och rådgivaren som bekräftar 

initieringen av en introduktionsprocess 

Fixed pricing – Prissättningsmetod där efterfrågan inte har någon påverkan utan där en 

teckningskurs fastställs vid ingång av teckningsperioden och som sedan kvarstår genom hela 

processen 

Fondkommission – Auktoriserad värdepappershandlare  

Global coordinator – Den ledande rådgivaren som innehar det yttersta ansvaret för processen  

In-house – Arbete som utförs internt inom ett bolag 

Investmentbank boutiques – Mindre investmentbanker som har ett nischat fokus på 

specifika industrier samt storlek på bolag 

Mandatbrev – Ett brev som beskriver vem som har rätten att ansvara för en 

börsintroduktionsprocess 
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Non-disclosure agreement – Ett avtal mellan investmentbank och emittent som bekräftar att 

den information som förses inför en process är av konfidentiell sekretessnivå 

Outlier – Datapunkt som hamnar långt ifrån en annars jämförbar datainsamling  

Placing agreements – Ett avtal som avser de villkor som finns mellan de involverade 

parterna vid genomförandet av en börsintroduktion 

Pilot-fishing – En typ av marknadsföring då investmentbanken efterlyser feedback gällande 

efterfrågan på en potentiell börsintroduktion  

Pre-marketing – Marknadsföring inför ett beslut gällande vilken prissättning som ska sättas 

vid en börsintroduktion 

Pre-money – Värdering av det emitterande bolaget baserat på teckningskurs och antal 

utestående aktier inför börsintroduktion 

Price discovery – Ett tidigt delmoment i introduktionsprocessen i syfte att skapa konsensus 

kring en tilltänkt prissättning 

Reputational capital – Värdet på rådgivarens anseende som kan gå förlorat vid en 

misslyckad börsintroduktion 

Retailkunder – Småsparare och privatpersoner som investerar för egen vinning 

RFP – Request for proposal, formell process kring val av investmentbank  

Roadshow – Marknadsföring inför investerare vid inbjudan till teckning av aktier 

Syndikat – En sammanslutning av rådgivande investmentbanker som delar ansvaret för en 

börsintroduktion 

Tier 1 – Välrenommerade investmentbanker vilka genomför de största börsintroduktionerna 

på den svenska marknaden med primär representation på Nasdaq OMX Stockholm 

Tier 2 – Mindre investmentbanker, fondkommissioner och dyl. verksamma på Aktietorget, 

NGM Nordic MTF och Nasdaq First North 
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1. Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund och problemformulering som sedan renderar till 

studiens syfte och undersökningsfrågor. Slutligen kommer avgränsningar att klargöras 

tillsammans med studiens forskningsbidrag. 

1.1 Bakgrund 
 
Antalet börsintroduktioner har ökat dramatiskt under de senaste åren och nådde under 2017 

rekordhöga nivåer i såväl Sverige som globalt. Globalt uppgick det totala antalet noteringar år 

2017 till 1624, vilket motsvarar en ökning med 49 % jämfört med 2016 (Nyemissioner, 

2018). Den svenska marknaden rankas som en av världens mest attraktiva för 

börsintroduktioner. Några av de faktorer som gör Sverige så attraktivt är den låga 

kreditrisken, effektivitet i förvaltningen och den legala strukturen (Ernst & Young, 2017). 

Med enorma transaktionsvolymer och således hög efterfrågan på kapital flockas 

investmentbanker för att göra anspråk på den rådgivande rollen vid introduktionsprocessen 

(Dagens industri, 2017). Då konkurrensen bland investmentbankerna är hög och inte alla får 

vara med och ta del av kakan, tillkommer även en stor press på att vara den rådgivare som kan 

leverera bäst erbjudande i form av effektiv tilldelning, övergripande processledning och inte 

minst prissättning. 

 

En börsintroduktion (även kallad IPO, Initial Public Offering) är processen då ett bolag 

övergår från att vara onoterat till att för första gången ställas ut till publik försäljning genom 

notering på en aktiemarknad. Börsintroduktionen delas upp i ett flertal olika steg och kan ha 

en rad olika aktörer anlitade att rådgöra vid respektive del av processen (Espinasse, 2014). 

Komplexiteten och omfattningen av processen kan variera kraftigt beroende på det utgivande 

bolagets storlek och bransch men även marknadssituation och regleringar på den tilltänkta 

aktiemarknaden. Tidsmässigt kan det variera från allt mellan tre till sju månader men även 

längre än så då varje projekt har sin specifika tidshorisont (ibid.).  

 

De primära anledningarna till en börsnotering är att minska på kapitalkostnader, då det ur ett 

teoretiskt perspektiv minskar risken att ha flertalet aktieägare, vilket vidare minskar den 
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förväntade avkastningen, samt anskaffning av kapital för vidare tillväxt (Ritter & Welch, 

2002). Vidare kan en bakomliggande anledning vara att nå ut till en marknad där bolagets 

ägare kan få möjlighet att sälja sina andelar och på så vis få avkastning på sina investeringar 

(ibid.). Espinasse (2014) understryker att tillförsel av kapital är en avgörande faktor för att 

genomföra en börsintroduktion men väljer även att betona viljan hos ägarna att sälja av en 

eller flera delar av bolaget samt att den status och uppmärksamhet som återfinns bland 

börsnoterade bolag är bakomliggande faktorer kring ett eventuellt beslut att genomföra en 

börsintroduktion.  

 

Introduktionsprocessen inleds med att emittenten kontaktar en tilltänkt marknads- eller 

handelsplats, dvs. “börsen”, där ägarna ämnar notera bolaget. Som en del av denna process 

måste ett prospekt upprättas. Prospektet skall innehålla all nödvändig information som 

potentiella investerare kan tänkas behöva för att kunna göra en välgrundad bedömning av 

bolagets finansiella ställning och framtidsutsikter samt aktiens avkastningsmöjligheter och 

risker (Lindahl, 2017). Slutligen skall denna information mynna ut i en värdering av aktiens 

teckningskurs, vilket leder oss in på den centrala aktören vid en börsnotering, nämligen 

investmentbanken. 

 

Då ett bolag ska börsintroduceras anlitas traditionellt sett en investmentbank, vilken i rollen 

som processledare övertar ett mandat för samtliga aktier samt ett ansvar för att 

börsintroduktionen väl blir genomförd. Investmentbanker finns i olika storlekar och former 

och arbetar var för sig med egna strategier och processer vid en börsintroduktion (Espinasse, 

2014). Detta ansvar innefattar även kontrollen över prissättningen som aktien ska ställas ut 

till, vilket leder oss in på ett vidare centralt begrepp, nämligen underprissättning.  

 

När en aktie ställs ut till försäljning kan priset redan under första handelsdagen sjunka eller 

stiga, vilket resulterar i det faktum att aktien antingen är över- eller underprissatt gentemot 

den teckningskurs som erbjuds i samband med börsintroduktionen. Detta beror alltså på om 

teckningskursen antingen är satt för högt eller för lågt givet den rådande efterfrågan bland 

investerare att investera i börsintroduktionen (ibid.). 

 

Vidare har just investmentbanker och deras roll vid börsintroduktioner under en längre period 

varit utsatta för granskning genom sitt direkta ansvar för om prissättningen och transaktionen 

anses lyckad eller misslyckad. Ett exempel på detta tydliggörs via ett utlåtande av en 
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välrenommerad institutionell investerare som efter att ha tecknat aktier i en nyligen 

överprissatt börsintroduktion uttryckt sig enligt följande: 

 

 “Oavsett vilket bolag [investmentbanken] föreslår att jag borde teckna aktier hos i 

framtiden, kommer jag aldrig lyssna på dem igen.” Anonym institutionell investerare  

 

Det finns olika typer av investmentbanker, vilka inkluderar globala aktörer som Goldman 

Sachs, Citibank, Morgan Stanley och J.P. Morgan. Dessa banker utför oftast de största och 

mest omtalade börsintroduktionerna i världen och leder årligen de globala 

investmentbankernas ranking baserat på antal börsintroduktioner och deras storlek 

(Mergermarket, 2018). Vidare finns nationella storbanker som i Sverige innefattar Nordea, 

Swedbank, SEB, Danske Bank och Handelsbanken. Slutligen återfinns mindre 

investmentbanker som ofta inriktar sig mot specifika branscher, industrier samt även på en 

viss typ av storlek på bolag (Mergermarket, 2018).  

 

1.2 Problemformulering 
 
 
Ritter och Welch (2002) menar att abnorm underprissättning inte kan förklaras med något så 

trivialt som en felvärdering utan hävdar istället att fenomenet går att tolka sett utifrån teorier 

grundade inom asymmetrisk samt symmetrisk information. Flera tidigare studier har 

undersökt förklaringsgraden av teorier inom respektive fält genom applicering på historisk 

data över börsintroduktioner på den svenska marknaden. Samtliga har kunnat påvisa en 

genomsnittlig underprissättning men till en historiskt sett varierande nivå och med motstridiga 

förklaringsgrunder (Rydqvist,1997; Bodnaruk m.fl., 2008; Isaksson & Thorsell, 2014; 

Abrahamson & De Ridder, 2015; Gunell & Kolijn, 2016).  

 

Tidigare studier har även kunnat dra slutsatsen att underprissättning är förekommande på 

såväl mindre handelsplatser som Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF, som 

på de större marknadsplatserna som Nasdaq OMX Stockholm (Eklund, Larsson & Tullberg, 

2009; Lyrebrant & Mallick, 2010). 

 

Kojima (2007) menar att underprissättning beror på en intressekonflikt mellan 

börsintroduktionens tre primära aktörer: det utställande bolaget, investmentbanken och 
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investerare. Det utställande bolaget vill uppnå en fullteckning av sina aktier till en så hög 

teckningskurs som möjligt för att maximera genereringen av kapital. För investmentbanken 

gäller det att till en så låg risk som möjligt se till att börsintroduktionen blir framgångsrik och 

fulltecknad, vilket i vissa fall möjliggörs av en rabatt vid teckningen (ibid.). Det förefaller 

även rimligt att investerare önskar en hög initial avkastning på investeringen i det 

börsintroducerade bolaget, vilket gynnas av en teckningskurs som är lägre än marknadens 

värdering av bolaget (Kojima, 2007). Med detta taget i beaktning borde det inte förefalla 

osannolikt att det finns incitament för investmentbanker att göra en värdering av bolaget och 

prissättning på aktien, avvikande från dess fundamentala värde. 

 

Booth och Smith (1986) menar att investmentbankens handlingsutrymme vid prissättning 

påverkas av förekomsten av asymmetrisk information men även av värdet av sitt eget 

anseende. Vid antagandet att asymmetrisk information råder har investmentbanken ofta 

möjlighet att agera opportunistiskt, vilket i praktiken innebär att underprissätta i en hög grad 

och därmed öka den kortsiktiga vinsten. Detta medför dock att investmentbanken riskerar att 

förlora värdet av sitt anseende, eller sitt reputational capital. Behovet av att upprätthålla sitt 

reputational capital i syfte att kunna fortsätta vara verksam, ifrågasätter följaktligen 

investmentbankens incitament att agera opportunistiskt då detta i förlängningen kan leda till 

att banken riskerar att successivt förlora marknadsandelar (ibid.). 

 

Tidigare studier genomförda på amerikanska börsintroduktioner, med fokus på 

underprissättningens påverkan på investmentbankernas marknadsandelar, fastställer empiriska 

underlag för att det finns en omvänd relation mellan investmentbankers anseende och den 

initiala avkastningen på börsintroduktioner. Med andra ord, investmentbanker med sämre 

anseende underprissätter i en större utsträckning än mer välrenommerade banker (Beatty & 

Ritter, 1986). 

 

En ytterligare faktor som enligt Espinasse (2014) leder till underprissättning återfinns i den 

underliggande noteringsprocessen och hur investmentbanken väljer att fördela aktier till 

investerare samt hur väl institutionella investerare attraheras tidigt. Vidare påpekas att 

investmentbankens skicklighet kring hur väl och hur tidigt denne tar kontroll över processen 

och prissättningen utgör avgörande faktorer för börsintroduktionens framgång. Detta då den 

slutgiltiga prissättningen präglas av att få respons kring efterfrågan att teckna aktier i 

börsintroduktionen. När investmentbanken erhållit feedback och institutionella investerare har 
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lämnat teckning i börsintroduktionen föreslår investmentbanken en värdering till emittenten 

som slutligen beslutar om teckningskursen (ibid.). 

 

Processen bakom en börsintroduktion ser olika ut beroende på vilken marknad som emittenten 

avser att noteras på (Lindahl, 2017). Detta då Nasdaq OMX Stockholm är en mer reglerad 

marknad än de mindre marknaderna; Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF 

(ibid.). Med detta i åtanke finns alltså fler aspekter för investmentbankerna att beakta; inte 

bara hur väl investerare attraheras utan även att processen följer de regulatoriska krav som 

ställs på informationsutgivning samt due diligence. Due diligence avser den interna 

granskning som genomförs i samband med processen vilken undersöker om alla räkenskaper 

är i enlighet med de krav som ställs av Finansinspektionen och att dessa även följer god 

redovisningssed (Lindahl, 2017). 

 

Det som denna uppsats ämnar behandla är just underliggande faktorer till underprissättningen 

vid börsintroduktioner samt i vilken utsträckning detta fenomen skiljer sig åt mellan 

investmentbanker, med olika grad av anseende, som rådgivare. Då studien utgår från en 

kvantitativ analys för att validera tidigare studier som har visat på en korrelation mellan 

investmentbankens anseende och grad av underprissättning, ämnar studien att genom en 

kvalitativ undersökning fortsätta utforska huruvida det finns skiljaktigheter mellan olika 

segment av investmentbanker. Detta för att kunna kartlägga om sofistikeringsgraden av 

investmentbankernas processer och tillvägagångsätt speglas i den slutliga prissättningen.  

 

Sammanfattningsvis har flertalet tidigare studier undersökt fenomenet underprissättning vid 

börsintroduktioner utifrån en rad olika perspektiv. Däremot har ingen tidigare studie 

analyserat investmentbankernas direkta påverkan för utfallet och om det finns en tydlig 

korrelation mellan en viss typ av investmentbank och underprissättning. 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att, med utgångspunkt i att validera tidigare teorier och studier, 

undersöka alternativa förklaringsgrunder till fenomenet genom att analysera 

sofistikeringsgraden av de underliggande processerna bland investmentbanker och därmed 

bidra med en mer holistisk och nyanserad förståelse. 
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1.4 Undersökningsfrågor 
 

Vid genomförandet av denna studie har undersökningsfrågor använts istället för hypoteser där 

en top-down metod har implementerats. Detta då studien initialt undersöker om 

underprissättning existerar på den svenska marknaden för att sedan analysera mer specifika 

områden. Dessa områden har delats upp i kvantitativa och kvalitativa undersökningsfrågor, 

där de kvantitativa avser del 1 av studien och som genom sina resultat agerat grund för de 

kvalitativa frågorna som avser del 2 av studiens undersökningsfrågor (illustration 1, sid. 7). 

 
Del 1: Kvantitativa undersökningsfrågor 
 

1. Föreligger underprissättning på den svenska marknaden för börsintroduktioner under 

perioden 2013–2017? 

2. Råder det en högre grad av underprissättning bland investmentbanker i Tier 2 än i 

Tier 1? 

3. Rådet det ett samband mellan pre-money-värdering och underprissättning? 

4. Råder det en högre grad av underprissättning på marknadsplatser än på 

handelsplatser? 

5. Råder det en högre grad av underprissättning vid fast prissättning än vid 

intervallprissättning?  

 
Del 2: Kvalitativa undersökningsfrågor 

 

6. Finns det alternativa förklaringsgrunder än de som presenteras i befintlig teori? 

7. Finns det några skiljaktigheter inom processerna mellan de definierade segmenten? 

8. Finns det en medvetenhet kring systematisk underprissättning?  
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Illustration 1: Undersökningsfrågornas utformning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: egenkomponerad illustration 
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1.5 Avgränsning 
 
Börsintroduktioner och underprissättning är ett både nationellt och internationellt välstuderat 

forskningsområde utifrån flera olika perspektiv, där exempelvis Loughran och Ritter (2004) 

undersöker hur börsintroduktioner och underprissättning utvecklas över en längre period. 

Däremot, då den här studien ämnar belysa investmentbankens roll vid prissättning av 

börsintroduktioner kommer den avgränsas därefter. Underprissättningen kommer därför 

studeras sett till första dagens avkastning, varför endast teckningskursen och 

stängningskursen efter första handelsdagen kommer utgöra tidsperspektivets fokusområde i 

denna studie. Data har inhämtats för flertalet år för att inkludera tillräckligt många objekt och 

för att på så vis säkerställa ett högkvalitativt resultat. Då studien inte ämnar studera 

longitudinella aspekter kring fenomenet i en större utsträckning är datamängden begränsad till 

en femårsperiod; 2013 till och med 2017. Eftersom investmentbankens roll är det centrala i 

denna studie åtskiljs börsintroduktioner från andra typer av “orena” börsintroduktioner såsom 

tidigare börsnoterade bolag i utlandet, liständringar, spin-offs samt omvända förvärv vilka 

författarna väljer att exkludera ur denna studie. Detta görs då dessa typer av noteringar redan 

har ett uttalat marknadsvärde och som därmed försummar problematiken med prissättning. 

Vidare har även noteringar av preferensaktier exkluderats då värderingen av dessa skiljer sig 

från den av stamaktier samt att dessa endast är riktade till kvalificerade investerare och som 

därför inte berör samma problematik kring prissättning (Damodaran, 2012; Stillfront, 2016). 

 

1.6 Forskningsbidrag 
 
Underprissättning vid börsintroduktioner är ett ständigt aktuellt fenomen där extensiv 

forskning existerar inom området. Historiskt sett har forskningen till stor del utgått från 

teorier inom asymmetrisk och symmetrisk information vilket, med facit i hand, aldrig 

fullständigt nått fram till en heltäckande förklaring till vad som egentligen driver 

underprissättning.  

 

En huvudsaklig anledning till vårt intresse för ämnet, samt dess egna relevans av vidare 

forskning, är just det faktum att författarna anser att tidigare studier har lagt för stort fokus på 

att försöka förklara fenomenet underprissättning med utgångspunkt i redan etablerade teorier, 

snarare än att försöka undersöka ytterligare förklaringsgrunder. Denna studie ämnar således 

bidra med en ny infallsvinkel på redan genomförd forskning, en vinkel som kommer att 
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fokusera på anseendet av den rådgivande investmentbanken och dess påverkan vid 

underprissättning av börsintroduktioner.  

 

Tidigare forskning kring investmentbanken och dess anseende har nästan uteslutande 

genomförts av Beatty och Ritter (1986) som lyckades fastställa en negativ påverkan på 

investmentbankers marknadsandelar vid en abnormt hög grad av underprissättning. För att ge 

en djupare bild av investmentbankernas beteenden och hur prissättning rent praktiskt 

genomförs vid börsintroduktioner kommer en kvalitativ undersökning i form av intervjuer 

utgöra ett bidrag till forskningen inom området. Det kvalitativa tillskottet ämnar bidra med 

nya förklaringsgrunder till fenomenet som grundar sig i de bakomliggande processerna vid en 

börsintroduktion. 

Den sammanlagda analysen kommer addera en mer holistisk bild av fenomenet än den som 

tidigare presenterats och därmed föra forskningen närmare en mer nyanserad bild av 

investmentbankens beteende och den generella prissättningsproblematiken vid 

börsintroduktioner.  
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2. Börsintroduktioner 

Detta kapitel syftar till att skapa en djupgående inblick i börsintroduktioner och de 

bakomliggande processerna, med avsnitt som berör de mest centrala delmomenten. Vidare 

presenteras en redogörelse över marknads- och handelsplatser, underprissättning samt 

investmentbanker i Sverige. 

2.1 Vad är en börsintroduktion? 
 

En börsintroduktion definieras som den process då ett bolag går från att vara onoterat till 

noterat genom att bolagets ägare erbjuder aktier till en tredje part (Espinasse, 2014; Koba, 

2012). För aktieägare och familjeägda bolag kan det inbringa efterlängtat kapital och 

likviditet till sina ägarandelar men även möjliggöra investeringar och förvärv (ibid.). En 

annan anledning kan vara ett rent marknadsföringssyfte där en börsintroduktion ökar 

publiciteten kring bolaget då det mer frekvent diskuteras kring noterade bolags produkter och 

utveckling (Espinasse, 2014).  

Enligt Espinasse (2014) finns det flertalet faktorer varför bolag börsintroduceras men att dessa 

generellt mynnar ut i två centrala; viljan att sälja av en eller flera delar av bolaget och/eller 

tillförsel av mer kapital. Fortsättningsvis förklarar Espinasse (2014) att andra anledningar till 

börsintroduktion grundar sig i den status samt uppmärksamhet som återfinns i listade bolag 

och det tillförda kapitalet som kan användas till återinvesteringar i bolagets interna funktioner 

eller strategiska förvärv. Dessutom noteras att en börsintroduktion är ett praktiskt sätt att 

minimera skuldsättningsgraden i ett bolag (ibid.).  

Bolaget som ska börsintroduceras kan besluta om att listas på flertalet marknader i olika 

länder. Espinasse (2014) menar att detta kan vara av intresse för bolag med en global stämpel 

då detta möjliggör för internationella investerare att ta del av erbjudandet. Vidare hävdar 

Espinasse (2014) att en annan anledning kan vara ett strategiskt perspektiv då bolaget i fråga 

vill expandera till andra marknader, något som kan ge positiva effekter genom notering på 

respektive marknad. 
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2.2 Valet av investmentbank 
 

Illustration 2: Process inför val av investmentbank 

 

 

 

 

 

 

Som illustration 2 presenterar kan urvalsprocessen för att välja investmentbank vara intensiv 

och den kan totalt sett uppgå till tio veckor innan ett beslut gällande vem eller vilka som får 

det slutgiltiga mandatet att leda processen. Processen att välja investmentbank varierar i stor 

utsträckning beroende på bolagets storlek, ägarnas åsikter och den aktuella 

marknadssituationen.  

En process kan inledas med att flertalet banker erhåller en inbjudan att göra en presentation 

framför emittentens ledning samt ägare i en så kallad RFP (Request For Proposal) där ett 

non-disclosure agreement signeras för att sedan kunna initiera konfidentiellt material om 

bolaget (ibid.). En RFP kan delas upp i en tvåstegsprocess eller enstegsprocess enligt 

emittentens önskemål, vilket beror på hur många emittenten vill bjuda in till presentation samt 

hur stor börsintroduktionen är (Espinasse, 2014). Vid en enstegsprocess bjuds alla parter in 

till muntlig presentation direkt medan en tvåstegsprocess inleds med urval efter skriftliga svar 

på emittentens specifika frågor. Dessa frågor inkluderar investmentbankens eventuella strategi 

kring hur processen skall genomföras, information gällande emittentens marknadsposition, 

framtida tillväxt och prissättning (ibid.). 

En process kring valet av investmentbank kan även ha en helt annan utformning och vanligt 

för mindre börsintroduktioner är att en investmentbank i sin tur kontaktar ett bolag och ber 

Källa: egenkomponerad illustration 
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om att få en möjlighet att presentera sin syn på bolagets framtid och även föreslå en 

börsintroduktion (Espinasse, 2014). I dessa fall handlar det mer om kontakten mellan 

emittenten och investmentbanken till skillnad från en RFP där emittenten tar emot många fler 

kandidater för att presentera samt att det är en mer strukturerad process. I RFPs används ofta 

mallar som ska prickas av för att slutligen komma fram till vilken investmentbank som får 

mandatet. Detta existerar inte i samma utsträckning vid mindre börsintroduktioner (ibid). 

Efter att det första steget av en RFP har planerats och genomförts sker ett ytterligare urval till 

ett specifikt antal investmentbanker som vidare får möjlighet att presentera varför just de ska 

vara ansvariga för börsintroduktionen. Denna del tar vanligtvis en till två veckor beroende på 

respektive projekt. Efter presentationen får kandidaterna ett par dagar på sig att skicka in 

förslag kring hur ett avtal för respektive investmentbanks genomförande av 

börsintroduktionen ska se ut. I dessa avtal framgår den avgift investmentbanken kräver men 

även andra viktiga delar som de legala aspekterna (ibid.). 

Slutfasen som kan fortgå i tre veckor inkluderar det slutgiltiga valet av investmentbank samt 

finalisering av dokumentation vilken inkluderar villkor samt att skriva engagement letters, 

placing agreements och upprättandet av ett mandatbrev vilket intygar att en viss 

investmentbank har fått exklusivt uppdrag att ansvara för börsintroduktionen (ibid.). 

 

Beslutet kring hur många investmentbanker som anlitas beror till stor del på storleken av 

börsintroduktionen men även på det geografiska perspektivet avseende vilka länder som det 

emitterande bolaget avser att börsnoteras i (Espinasse, 2014). Exempelvis, vid en större 

börsintroduktion för ett globalt ledande bolag finns möjligheten att anlita upp till fyra 

investmentbanker. Detta avgörs till stor del av respektive banks relation med välrenommerade 

ankarinvesterare i olika länder (ibid.) Ankarinvesterare omfattar institutionella investerare, 

mindre och medelstora privatfonder samt förmögna privatpersoner. Denna sorts investerare 

tecknar en avgörande del av den erbjudna andelen aktier via börsintroduktionen och bidrar 

med stabilitet kring det slutgiltiga valet av prissättning för en börsintroduktion (Espinasse, 

2014).  

I denna del av urvalsprocessen analyserar emittenten också huruvida all-star analyst coverage 

finns inom de anlitade investmentbankerna eller om en extern analys på bolaget skall 

införskaffas. Detta begrepp motsvarar ofta en aktieanalytiker som tenderar att arbeta på en 

prestigefull bank och som frekvent genomfört rekommendationer på klientbolag (Bradley, 
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Jordan & Ritter 2006). Med en prestigefull bank bakom som gjort en värderingsanalys på 

bolaget anses informationsflödet kring emittenten vara betydande, vilket är menat att vidare 

understryka trovärdighet kring emittenten och processen i sin helhet (ibid.).  

Espinasse (2014) fortsätter förklara att en rad andra faktorer spelar in när det gäller vilken 

bank som slutligen får ett mandat att vara ansvarig för introduktionsprocessen. Däribland 

återfinns bankernas tidigare uppdrag, rykte, färdigheter inom due diligence, värdering och 

modellering. 

 

2.3 Genomförande av processen 
 

Genomföranden av en börsintroduktion ser vanligtvis olika ut men det finns delmoment som 

är vanligt förekommande i börsintroduktionsprocesser på Nasdaq OMX Stockholm, vilket 

förklaras i illustration 3 (sid. 15). Med hänsyn till studiens undersökningsfrågor och tidsram 

behandlas inte samtliga delar som presenteras i illustration 3 (sid. 15). Istället berörs de mest 

väsentliga delarna mer utförligt, vilka inkluderar: prospekt, prissättning, due diligence samt 

tilldelning av aktier. 
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Illustration 3: Introduktionsprocessen på Nasdaq OMX Stockholm

Källa: egenkomponerad illustration 
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2.4 Prospekt 
 

Efter att ha tillsatt en eller flera investmentbanker som ansvariga för börsintroduktionen 

fortsätter processen med att investmentbanken påbörjar att arbeta med data tilldelad av 

emittenten för att kunna upprätta ett prospekt samt att skapa en uppfattning när och om 

emittenten är redo att börsnoteras. Ett prospekt är ett dokument som innehåller all nödvändig 

information om det emitterande bolaget och dess aktier som avses noteras på en aktiemarknad 

(Lindahl, 2017). Användandet av ett prospekt är vitalt för att investerare ska kunna genomföra 

ett väl begrundat investeringsbeslut. Ett prospekt ska upprättas vid varje börsintroduktion på 

Nasdaq OMX Stockholm men samma krav finns inte på resterande svenska marknader; 

Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF (ibid.). Prospektet innehåller 

fördjupad information om bolaget, finansiell historik, information om styrelse, bolagets 

huvudledning samt mer detaljerad information om börsintroduktionens erbjudande (Corporate 

Finance Institute, 2018; Espanisse, 2014). Vidare finns flertalet regulatoriska krav som måste 

uppnås i prospektet. Dessa krav granskas och måste godkännas av Finansinspektionen före 

publicering (FI, 2018). 

 

2.5 Due diligence 
 

Due diligence avser en noggrann granskning av emittentens alla interna delar och dess 

marknad och innehåller följande delar: 

¾ Bakgrundsmässig due diligence 

¾ Finansiell due diligence 

¾ Bokföringsmässig due diligence 

¾ Legal due diligence 

¾ Due diligence inom bolagets styrning  

 

(Clarke & Firenze, 2007)  

 

Due diligence-perioden pågår under stora delar av processen och kan ta olika lång tid 

beroende på hur bolagsstrukturen ser ut samt hur komplex den finansiella situationen är. 
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Däremot är den generella tidshorisonten från att bolaget skrivit ett avtal med 

investmentbanken till att börsintroduktionen är genomförd cirka sju månader (D’Agostino, 

Hellgren & Fröderberg, 2007) 

 

2.6 Prissättning 
 
Det finns flera olika varianter av prissättningsstrategier men de absolut vanligaste är book-

building, fixed pricing och auction pricing, där den sistnämnda är högst ovanlig på den 

svenska marknaden (Benveniste & Busaba, 1997). 

Book-building är en prissättningsprocess där investmentbanker bygger en investerarbok av 

bud från institutionella investerare och därefter baserar teckningskursen på efterfrågan 

(Espinasse, 2014). Eftersom priset varierar beroende på efterfrågan och vad investerare 

faktiskt är villiga att betala härleds förklaringen till varför denna metod även kallas 

intervallprissättning (ibid.). 

Fixed pricing, på svenska kallad fast prissättning, innebär att efterfrågan inte har någon 

påverkan utan att en teckningskurs fastställs vid inledningen av teckningsperioden och 

kvarstår genom hela processen (Espinasse, 2014). 

Auction pricing, på svenska kallad auktionsprissättning, innebär att auktionera ut aktier för att 

skapa en så stor efterfrågan som möjligt från investerare (Forbes, 2004). Denna variant av 

prissättning är riskfylld och lägger stor betoning på att börsintroduktionens marknadsföring 

lyckas (ibid.). 

Beveniste och Wilhelm (1990) understryker att book-building genererar en högre 

teckningsgrad än vid fixed pricing medan Shengfeng (2018) hävdar att fixed pricing genererar 

högst underprissättning men även att den vanligaste metoden som idag används är book-

building samt en kombination med fixed pricing (ibid.). Däremot fortsätter Shengfeng (2018) 

förklara att det historiskt sett varit mer vanligt med fixed pricing. Auction pricing används 

idag mer sällan. 

En annan metod är att investmentbanken gör en egen analys och värdering av intresset i 

bolaget för att sedan estimera ett prisspann för aktien (Benveniste & Spindt, 1989). Därefter 

kan investmentbanken genomföra pilot-fishing, pre-marketing och roadshows menade att 
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informera och attrahera investerare. Under dessa delar skall potentiella investerare förses med 

all information som kan tänkas vara intressant kring bolaget och dess marknad samt bli 

erbjudna möjligheten att ställa relevanta frågor till emittentens ledning (ibid.). Under denna 

period får investmentbanken en övergripande bild gällande var den slutgiltiga prissättningen 

bör göras. Därefter beslutas det slutgiltiga priset efter genomgående diskussion med 

emittenten (Espinasse, 2014). 

 

2.7 Tilldelning av aktier 
 
Tilldelning vid en börsintroduktion beror till stor del på investmentbanken och dess 

återkommande investerare samt hur stor spridning investmentbanken strävar att ha mellan 

institutionella investerare, cornerstone investors samt privata investerare, även kallade 

retailkunder (Espinasse, 2012; McGuinness, 2012). Cornerstone investors är stora, långsiktigt 

institutionella investerare som mot en rabatt tecknar aktier innan prospektet har publicerats. 

Dessa investerare garanteras teckning genom sin tidiga ingång i börsintroduktionen och 

brukar även användas i marknadsföringssyfte för börsintroduktionen. Dessa investerare är 

vanligtvis välkända för allmänheten och skapar därmed en extra tillförlitlighet kring 

börsintroduktionen. Därtill inger intresset från cornerstone investors en känsla för 

börsintroduktionens efterfrågan i ett tidigt skede, något som investmentbanken kan använda 

som bollplank vidare i processen (McGuinnes, 2014). 

 

Beroende på vilken aktiemarknad det emitterande bolaget avser noteras på finns olika 

spridningskrav, dvs. hur många aktieägare som bör finnas med vid börsintroduktionen 

(Lindahl, 2017). Vidare föreligger det i regel alltid en diskussion tillsammans med emittenten 

gällande vilka investerare som får teckna aktier (Espinasse, 2012). Investerare som har en 

historia av att sälja sina positioner tidigt blir ofta straffade genom att få teckna begränsade 

andelar och i vissa fall inte teckna överhuvudtaget. Tilldelningen består i första hand av en 

institutionell huvudgrupp investerare som vanligtvis uppgår till 30–40 % av emissionen som 

sedan följs av mindre investerare som har en mer spekulativ investeringsstil. Espinasse (2012) 

fortsätter att förklara att det förekommer ett betygssystem som investmentbanken använder 

sig av för att fatta tilldelningsbeslutet.   
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2.8 Marknadsplatser och handelsplatser i Sverige 
 
I Sverige finns reglerade marknader som exempelvis representeras av Nasdaq OMX 

Stockholm och oreglerade marknader som även kallas handelsplatser vilka utgörs av Nasdaq 

First North, Aktietorget samt NGM Nordic MTF (FI, 2018). Dessa marknader har i sin tur 

olika regulatoriska krav för att godkänna om ett bolag får noteras (Lindahl, 2017).  

 

2.8.1 Nasdaq OMX Stockholm 
 
Nasdaq OMX Stockholm är huvudbörsen för Nasdaq i Sverige och finns fördelat inom Large 

Cap, Mid Cap och Small Cap (Nasdaq, 2018). Nasdaq OMX Stockholm är en reglerad 

marknad och har till skillnad från oreglerade marknader ett större regelverk kring potentiella 

emitterande bolag och kring hur handel ska genomföras. Detta finns för att skydda investerare 

och alla inblandade parter för att säkerställa en korrekt prissättning (FI, 2018). 

Marknadsplatsen saknar ett formellt spridningskrav sett till antalet aktieägare men en allmän 

ägarandel om 25 % av aktierna brukar ställas som krav om inte antalet aktieägare anses vara 

ett ”tillräckligt stort antal aktieägare” (Lindahl, 2017).  

 

2.8.2 Nasdaq First North  
 
Nasdaq First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande 

bolag. (Nasdaq, 2018). Bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North är inte föremål för 

samma regler som bolagen på Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq, 2018). De har istället regler 

och krav som är anpassade för den mindre storleken av bolag som återfinns på denna marknad 

(ibid.). Precis som på Nasdaq OMX Stockholm räcker det med ett ”tillräckligt stort antal 

aktieägare” med skillnaden att minst 10 % av aktierna ska vara i allmänhetens ägo för att 

spridningskravet ska anses vara uppfyllt (Lindahl, 2017).  

 
2.8.3 Aktietorget 

 
Aktietorget är en handelsplats med syfte att vara den enklaste och mest synliga marknaden i 

Norden (Aktietorget, 2018). Bolag som är noterade på Aktietorget utgörs i synnerhet av 

mindre tillväxtbolag. Spridningskravet på Aktietorget anses vara uppfyllt då bolaget har eller 

förväntas få minst 300 aktieägare (Lindahl, 2017).  
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2.8.4 NGM Nordic MTF 
 
NGM Nordic MTF är en multilateral handelsplattform (en. MTF, Multilateral Trading 

Facility) (NGM, 2018). En investerare bör ha i åtanke att aktier och aktierelaterade 

värdepapper som är listade på NGM Nordic MTF inte omfattas av samma regelverk till skydd 

för aktieägare som bolag på exempelvis Nasdaq OMX Stockholm (ibid.). Precis som på 

Aktietorget är spridningskravet på NGM Nordic MTF 300 aktieägare (Lindahl, 2017).  
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2.9 Underprissättning i Sverige 
 
Rydqvist (1997) redogör att börsintroduktioner i Sverige före 1990, i de fall emittenter själva 

hade yttersta ansvar kring hur aktier skulle fördelas, underprissattes i en högre utsträckning. 

Normalt sett fördelades aktier till egna kollegor eller andra personer inom det emitterande 

bolaget alternativt personer som bolaget hade en nära kontakt med. När en investmentbank 

hade övergripande ansvar som ledare av processen fördelades aktierna internt inom 

investmentbanken samt till dess viktigaste klienter. Mot slutet av åttiotalet uppmättes en 

genomsnittlig underprissättning om 40,7 % men minskade drastiskt till 8,0 %, uppmätt mellan 

åren 1990–1994, som en konsekvens av den nya lagstiftningen gällande en mer reglerad 

handel av finansiella instrument som föll i kraft 1990 (ibid.). 

 

Mer aktuella studier har visat på nya nivåer av underprissättning i Sverige (tabell 1). 

Bodnaruk m.fl. (2008) publicerar ett medelvärde om 14,2 % mellan åren 1995–2001 medan 

Isaksson och Thorsell (2014) redovisar ett liknande resultat om 15,0 % mellan 1996–2006. 

Mellan 1996–2006 redovisar Abrahamson och De Ridder (2015) ett medelvärde om 7,7 % 

samtidigt som den senaste undersökningen publicerad av Gunell och Kolijn (2016) redovisar 

ett medelvärde om 6,5 % mellan 2005–2015.  

 

Tabell 1: Underprissättning i Sverige vid tidigare studier 

 
Författare År Antal observationer Underprissättning 

 

Rydqvist  

 

1980–1994 

 

251 

 

40,7% före 1990 
   

8,0% efter 1990 

Bodnaruk m.fl. 1995–2001 124 14,2% 

 

Isaksson och Thorsell 1996–2006 122 15,0% 

Abrahamson och De Ridder 1996–2011 105 7,7% 

Gunell och Kolijn 2005–2015 155 6,5% 

 

Teckningskurser och värderingen som direkt påverkar underprissättningen har dessutom 

förändrats väsentligt under perioden, vilket till viss del förklarar den med tiden kontinuerligt 

minskande omfattningen underprissättning (tabell 1). 
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Den som anses vara den ansvariga parten för prissättning vid en börsnotering har förändrats 

under de senaste årtiondena (Rydqvist, 1997; Lindahl, 2017). Under tidigt 90-tal var det 

investmentbanken som ansvarade, därefter aktieanalytiker, men idag är det en kombination av 

samtliga aktörer (ibid.). Anledningarna bakom prissättningens förändring anses ha sin grund i 

tidigare nämnda regulatoriska förändringar med ökade börsintroduktionskrav i kombination 

med att det idag finns ett större informationsunderlag för investerare inför en börsnotering 

(Rydqvist, 1997; Damodaran, 2012).  

 

2.10 Investmentbanker 
 
En investmentbank är en speciell avdelning inom finansiella organisationer som erbjuder 

tjänster relaterade till skapande av kapital för andra bolag, organisationer och stater 

(Investopedia, 2018). Inom den generiska investmentbankens erbjudande finns i sin tur 

flertalet avdelningar som fokuserar på olika produkter, exempelvis lån, refinansiering och 

företagsrådgivning (ibid.). Företagsrådgivning, som även brukar kallas corporate finance eller 

advisory, är ansvarig för alla slags bolagsspecifika tjänster, vilka bland annat inkluderar 

företagsförvärv, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner (ibid.)  

 

Investmentbanker finns i olika former och storlekar och erbjuder dessutom olika tjänster. 

Vanligtvis nämns globalt ledande aktörer som Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citibank och 

Morgan Stanley tillsammans med nordiska storbanker som Swedbank, Nordea, Danske Bank, 

Handelsbanken och SEB som traditionella investmentbanker. Därtill finns investmentbank 

boutiques, vilka innefattar mindre och större investmentbanker som väljer att nischa sig mot 

specifika industrier, typer av bolag samt storlek på bolag (Corporate Finance Institute, 2018). 

 

Varje investmentbanks erbjudanden ser olika ut och alla erbjuder inte tjänster inom både 

förvärv, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner (ibid.). Under perioden 2013–2017 

återfinns 46 investmentbanker som rådgav vid en eller flera börsintroduktioner på den 

svenska marknaden (Mergermarket, 2018). Detta innebär att det därtill finns många 

investmentbanker som endast är engagerade inom företagsförvärv och andra tjänster som inte 

är direkt kopplade till aktiemarknaden. 

 

Vanligtvis åtar sig de mindre investmentbankerna mindre projekt då de större ledande 

bankerna sällan tar småskaliga projekt utifrån en lägre kompensationsmässig möjlighet. De 
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mindre investmentbankerna kan erbjuda ett mer personligt bemötande, något som mindre 

bolag föredrar istället för det mer industrialiserade erbjudandet som de större 

investmentbankerna erbjuder (Investopedia, 2018). 

Vidare kan en börsintroduktion inkorporera flera investmentbanker i ett så kallat syndikat där 

bankerna fördelas in i olika roller. Inom syndikatet är global coordinator den eller de 

investmentbanker som är ledande i processen och de som huvudsakligen ansvarar för 

processen. Bookrunners är de rådgivare som marknadsför börsintroduktionen men som inte 

innehar det yttersta ansvaret för processen (Corporate Finance Institute, 2018). 
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3. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen syftar till att ligga till grund för att, i kombination med studiens 

kvantitativa och kvalitativa data, analysera studiens problemformulering och 

undersökningsfrågor.  

3.1 Värdet av anseende  
 
Tidigare studier har presenterat bevis på att investmentbankens anseende har signifikant 

påverkan på nivån av underprissättning vid börsintroduktioner. Beatty och Ritter (1986) 

kunde fastställa empiriskt underlag för att investmentbanker med sämre anseende 

underprissätter i en större utsträckning än mer välrenommerade banker. Vidare lade de fram 

två villkor då det är i investmentbankens intresse att upprätthålla marknadens ständiga status 

quo av underprissättning. Det första villkoret är att det råder en osäkerhet hos 

investmentbanken kring aktiens marknadspris, annars hade banken kunnat generera en exakt 

prissättning vid varje notering (ibid.). Det andra villkoret är att investmentbankens rykte står 

på spel, vilket kan skadas då banken genomför en börsintroduktion med abnorm under- eller 

överprissättning (ibid.). 

 

Booth och Smith (1986) menar att investmentbankens handlingsutrymme vid prissättning 

påverkas av förekomsten av asymmetrisk information mellan emittenten och investerare men 

även värdet av sitt reputational capital. Emittenter använder investmentbanker för att 

säkerställa att teckningskursen lockar till sig uppmärksamhet på ett tillförlitligt vis, sett till 

kvaliteten på bolaget. Investmentbanken måste då i sin tur investera i information för att 

lyckas sätta ett pris som reflekterar bolagets effektiva värde. Investmentbankens reputational 

capital kan fungera som ett intyg på projektets kvalitet och indikera att teckningskursen 

speglar tillgänglig insiderinformation (ibid.). Vid antagandet att asymmetrisk information 

råder har investmentbanken ofta möjlighet att agera opportunistiskt, vilket i praktiken innebär 

att underprissätta i en hög grad och därmed öka den kortsiktiga vinsten, vilket däremot 

medför att investmentbanken riskerar att förlora värdet av sitt reputational capital (Booth & 

Smith, 1986). Behovet av att upprätthålla sitt reputational capital, i syfte att kunna fortsätta 

vara verksam, ifrågasätter följaktligen investmentbankens incitament att agera opportunistiskt 
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då detta i förlängningen kan leda till att banken riskerar att successivt förlora 

marknadsandelar (ibid.). Vidare hävdar Rogerson (1983) att huruvida investmentbanken 

kommer förlora marknadsandelar samt potentiella klienter eller inte beror på kvaliteten på 

informationen samt om potentiella klienter kan urskilja en faktisk felprissättning eller om det 

beror på externa faktorer.  

 

Investmentbanken riskerar alltså att möta framtida förluster då de associeras med att 

överprissätta, i form av förlorade investerare till följd av misslyckade börsintroduktioner. 

Detta då deras marknadsandelar kan gå förlorade då framtida investerare blir tveksamma till 

att lita på deras kommande prissättningar (Booth & Smith, 1986). Då investmentbanken 

istället associeras med att ha en historia av abnorm underprissättning, som kan innebära en 

stor kapitalförlust för det utställande bolaget, riskerar investmentbanken istället att förlora sitt 

anseende bland potentiella emittenter (ibid).  

 

Flertalet tidigare empiriska studier har använt proxytermer på investmentbankers anseende för 

att på så vis kunna undersöka korrelationen med grad av underprissättning. Michaely och 

Shaw (1994) och Megginson och Weiss (1990) är två exempel på den här typen av studier där 

investmentbankens kapital respektive vägda marknadsandelar användes som proxytermer för 

rykte. Båda studierna presenterade bevis på det faktum att det finns en omvänd relation där 

högt anseende eller prestige är negativt korrelerat med en hög grad av underprissättning.  

 

Chemmanur och Fulghieri (1994) hävdar att mer prestigefyllda investmentbanker agerar 

rådgivare till mindre riskfyllda klienter samtidigt som de tar ut större avgifter för sitt arbete 

med börsintroduktionen. Vidare menar Chemmanur och Fulghieri (1994) att effekterna på 

investmentbankens marknadsandelar vid en eventuell felprissättning förväntas vara större för 

de mer etablerade bankerna samt att de, oavsett över- eller underprissättning, kommer förlora 

marknadsandelar om felprissättningen är abnormt stor och systematiskt förekommande. 
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3.2 Agentteorin  
 
Kojima (2007) presenterar fenomenet med underprissättning som en intressekonflikt mellan 

börsintroduktionens tre huvudintressenter: investmentbanken, emittenten och investerarna. 

Emittenten erbjuder allmänheten och institutionella investerare att teckna aktier i deras bolag 

för första gången och anlitar till deras hjälp en investmentbank för att organisera 

introduktionsprocessen. Investmentbankens primära uppgifter är bland annat marknadsföring, 

prissättning samt tilldelning av aktier i utbyte av ett arvode som ska täcka utgifter, risker och 

provisioner (ibid.).  

 

Enligt Kojima (2007) strävar investmentbanken efter att maximera sitt arvode som 

kompensation för det rådgivande arbetet vid börsintroduktioner. I de fall investmentbankens 

arvode är tillräckligt högt och lockande så jobbar emittenten och investmentbanken mot 

samma mål, vilket således kommer resultera i en hög teckningskurs till fördel för emittenten. 

Om arvodet däremot inte är av den omfattning som investmentbanken hade hoppats på kan 

investmentbanken istället bilda en stark relation med investerarna på bekostnad av emittenten 

(ibid.). Detta kan innebära en underprissättning, vilket kommer leda till att investerarna får en 

hög förstadagsavkastning. Emittenten går i detta fall miste om kapital medan 

investmentbanken får ersättning, dels i form av arvode från emittenten, dels från investerare i 

form av ett långsiktigt samarbete (ibid.). Genom en låg prissättning kan alltså 

investmentbanken säkra investeringar i framtida börsintroduktioner av trogna investerare 

(ibid.).  

 

De institutionella investerarna har vanligtvis resurser till mer omfattande investeringar och 

har dessutom bättre erfarenhet av och större insyn i börsintroduktioner. Vidare innehar 

somliga även värdefull information om marknaden som investmentbanken gärna vill ta del av. 

Kojima (2007) hävdar att institutionella investerare ofta strävar efter att upprätthålla en god 

relation med investmentbanken och på så vis försäkra sig om tilldelning av aktier med en hög 

avkastning. På detta vis säkrar investmentbanken i sin tur trogna investerare vid framtida 

börsintroduktioner. Dilemmat som uppstår blir således om investmentbanken bör fokusera på 

en nära relation med större investerare genom att underprissätta i en högre grad eller om de 

istället ska fokusera på ett starkt samarbete med emittenten (ibid.).   
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Beatty och Ritter (1986) bland flera har visat att det finns en omvänd relation mellan 

investmentbankens anseende och den initiala avkastningen på deras börsintroduktioner. 

Eftersom emittenten får stå för kostnaden vid en abnorm underprissättning borde det vara i 

deras största intresse att undvika ett sådant scenario. Samtidigt tar de mer prestigefyllda 

investmentbankerna ut ett större arvode för sitt arbete och har utöver sitt etablerade namn 

dessutom större finansiell muskelkraft såväl som kontaktnät till att marknadsföra 

börsintroduktionen (ibid.). Det kan alltså även ur emittentens ögon uppstå ett dilemma där en 

högre kostnad till den mer etablerade investmentbanken måste vägas mot en eventuellt högre 

grad av underprissättning hos den mindre etablerade (Beatty & Ritter, 1986). 

 

Baron och Holmstrom (1980) visar på potentiella intressekonflikter som uppstår mellan 

emittenten och investmentbanken; att investmentbanken vill ha en låg teckningskurs för att 

minimera kostnaderna för marknadsföring, medan emittenten är intresserad av att maximera 

genereringen av kapital vid teckningen. Baron och Holmstrom (1980) hävdar dock att den 

stora konkurrensen mellan investmentbanker borde minimera just detta problem. I Barons 

(1982) modell illustreras investmentbankens information kring potentiell efterfrågan och 

tillståndet på marknaden, vilket emittenten saknar tillgång till. Vidare kan heller inte 

emittenten observera investmentbankens arbete i marknadsföringen och tilldelning av aktier 

(ibid.).   

 

Baron (1982) fortsätter diskutera kring underprissättning och förklarar att den optimala 

prissättningen bör skilja sig från marknadens bild av bolagets värdering för att lyckas 

attrahera investerare. Detta förstärks av det Loughran och Ritter (2002) menar om att 

investmentbanker finner det mindre kostsamt att underprissätta börsintroduktioner vid lägre 

marknadsföringskostnader. Vidare argumenterar Rock (1986) att underprissättning är 

nödvändigt för att motivera svagt informerade investerare att investera i börsintroduktioner. 
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3.3 The Lawsuit Avoidance Hypothesis 
 
Ritter (1984) argumenterar att underprissättning vid börsintroduktioner är ett vanligt fenomen 

för både utvecklade och outvecklade marknader. Vidare hävdar Ritter och Welch (2002) att 

underprissättning kan vara ett kostnadseffektivt sätt att undvika legala kostnader till följd av 

en stämning av investerare.  

 

“The Lawsuit Avoidance Hypothesis” är en i raden av många förklarande teorier bakom 

underprissättning. Modellen föreslår att underprissättning av börsintroduktioner minskar 

sannolikheten och magnituden för framtida skadeståndstalan mot investmentbanker och 

emittenter och kan alltså på så vis fungera som en typ av rättstvistförsäkran för dessa parter 

(Huges & Thakor, 1992). Modellen är en vidareutveckling av tidigare studier genomförda av 

Ibbotson (1975) samt Tinic (1988) som menar att börsintroduktioner i stor utsträckning blir 

underprissatta eftersom både investmentbanken och emittenten är riskaverta och således vill 

undvika de kostsamma legala följderna som kan uppstå om investerare väljer att driva en 

skadeståndstalan vid en överprissättning (Tinic, 1988). Däremot leder det sällan till 

stämningar av investerare när aktiens initiala presentation visar sig vara framgångsrik och inte 

faller under teckningskursen (Ibbotson, 1975).  

 

Vidare menar Hughes och Thakor (1992) att det kan skapas incitament för investmentbanken 

att prissätta en börsintroduktion oskäligt högt, över dess fundamentala värde, då dennes 

ersättning är kopplad till teckningskursen. När bolaget väl har introducerats på börsen kan 

investerare på egen hand värdera bolaget och i de fall då denna värdering uppenbarligen 

understiger investmentbankens prissättning kan det uppstå skadeståndstalan mot 

investmentbanken (Hughes & Thakor, 1992). Utöver de legala kostnader som kan uppstå för 

investmentbanken och emittenten återkommer problematiken till risken att förlora sitt 

reputational capital. För att undvika detta scenario kan därför investmentbanken och 

emittenten välja att försäkra sig genom att introducera bolaget till en rabatt, vilket kan tolkas 

som en försäkringspremie till att samtliga aktier tecknas genom erbjudandet (Ibbotson, 1975; 

Tinic, 1988; Hughes & Thakor, 1992). 

 

Kopplingen mellan underprissättning och investmentbankens risk att möta legala kostnader, 

som först presenteras av Ibbotson (1975), vilket senare får empiriskt stöd av Tinic (1988), 

väljer dock Hughes och Thakor (1992) att senare dementera. De menar att den legala risken 
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inte nödvändigtvis måste vara en pådrivande faktor bakom underprissättning. Argumenten 

styrks senare av internationell forskning av bland annat Keloharju (1993) och Kunz och 

Aggarwal (1994) vars studier visar på samma grad av underprissättning trots mindre 

sofisitikerade rättssystem för rättstvister vid oskälig prissättning. 

 

3.4 Storleken på erbjudandet 
 
Enligt Miller och Reilly (1987) speglar erbjudandets storlek risknivån på erbjudandet. De 

hävdar att större erbjudanden ofta genomförs av större investmentbanker, vilket ska minska 

den upplevda risken bland investerare. Carter och Manaster (1990) hittade en signifikant 

relation mellan erbjudandets storlek och standardavvikelsen på börsintroduktionernas 

avkastning. Dessutom hävdar de att investerare använder erbjudandets storlek i sin värdering 

av introduktionen. Megginson och Weiss (1991) visar att större noteringar upplever en lägre 

grad av underprissättning. Däremot finner Carter, Dark och Singh (1998) storleken icke-

signifikant i flertalet av deras modeller. I de fall det var signifikant, fanns det en negativt 

korrelerad relation med underprissättning (ibid.). På den tyska marknaden genomförde 

Ljungqvist (1997) forskning inom området och fann att storleken på erbjudandet är signifikant 

med underprissättningen, även här genom ett negativt samband. Ljungqvist (1997) förklarar 

det hela som att storlek och osäkerhet är omvänt korrelerade.  

 

Corwin och Schultz (2005) menar att processen bakom urval av investmentbank varierar 

beroende på det emitterande bolagets storlek. De hävdar att de allra största 

börsintroduktionerna attraherar fler intresserade investmentbanker att agera rådgivare 

samtidigt som dessa även genererar de största avgifterna (ibid.). Anledningen till varför 

emittenten ibland använder sig av flertalet investmentbanker anses vara för att attrahera ett 

större informationsflöde, efterfrågan samt generell uppmärksamhet gällande introduktionen 

där banker kan bidra med mer väsentlig analytisk täckning (ibid.). Carter och Manaster (1990) 

hävdar i sin tur att en större analytisk täckning genererar en lägre grad av underprissättning 

eftersom oinformerade investerare får tillgång till mer information.  
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4. Metod  

Detta kapitel presenterar studiens verkställande delar, vilka inkluderar studiens ansats, 

kvantitativ och kvalitativ datainsamling samt bortfall av data. Vidare diskuteras validitet och 

reliabilitet tillsammans med källkritik och forskningsetik kring genomförandet av studien. 

4.1 Ansats och design 
 
Då studien både ämnar fastställa utbredningen av ett fenomen samt skapa en djupare och mer 

holistisk förståelse kring dess förklaringsgrunder och problematik, kombineras en kvantitativ 

och kvalitativ metod.  

 

Genom en kvantitativ metod med ett brett urval av undersökningsobjekt ges möjligheten att 

dra statistiska slutsatser med signifikansnivåer kopplade till undersökningsfrågor. Ett 

kvantitativt angreppssätt motiveras även av studiens undersökande karaktär (Jacobsen, 2002; 

Bryman & Bell, 2011). Vidare har kvantitativa metoder använts vid tidigare forskning inom 

underprissättning, vilket ytterligare styrker valet av metod (Rydqvist, 1997; Bodnaruk m.fl., 

2008; Isaksson & Thorsell, 2014; Abrahamson & De Ridder, 2015; Gunell & Kolijn, 2016). 

En kvalitativ metod lägger stor vikt på aktörers egen synvinkel och skapar en mer djupgående 

dimension till studiens forskningsfrågor (Bryman & Bell, 2011). Det kvalitativa underlaget 

bidrar vidare med ett bättre djup i studiens analysunderlag (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bryman och Bell (2011) hävdar att kvalitativa metoder används allt mer frekvent då dessa kan 

underlätta fördjupning av den initiala kvantitativa analysen (ibid.). Vidare är kvantitativa 

metoder inte alltid enkla att varken förutse eller förstå och fenomenet underprissättning anses 

vara av sådan komplexitet att en kvalitativ metod kan användas som en uppbackning om 

kvantitativ data inte går att förklara i sin ensamhet (Weinholtz m.fl., 1995). 

Den kvalitativa undersökningen består av semistrukturerade intervjuer som ämnar samla 

relevant och kompletterande information med fokus på underprissättning (Bryman, 2011). Då 

det är studiens syfte att ge en fördjupad och robust analys inom området anses således 

semistrukturerade intervjuer vara att föredra före ostrukturerade och strukturerade intervjuer. 

Utförandet av den kvalitativa delen formuleras av en tydlig intervjuguide vilken styr ämnet 



32 
 

och leder in intervjupersonerna på relevanta områden. Intervjupersonerna ges även möjlighet 

att själva styra delar av innehållet mot områden de anser är av relevans (ibid.). 

Då studien ämnar undersöka samband och olikheter mellan fall är det av stor vikt att ha en 

standardiserad metod för att mäta variationerna (Bryman & Bell, 2011). Den studiedesign 

som i detta fall tillämpas är en tvärsnittsstudie där flertalet variabler används för att ge en bild 

av ett visst tidsintervall (ibid.). Detta då en undersökning av underprissättning inte utreds i 

samma stund som ett prospekt publiceras samt att urvalet av börsintroduktioner sker inom 

tidsintervallet 2013–2017, vilket motiverar en annorlunda forskningsdesign än de mer typiska, 

exempelvis paneldesign (ibid.). Användandet av en tvärsnittsstudie motiveras vidare av 

tidigare studier inom underprissättning (Rydqvist,1997; Bodnaruk m.fl., 2008; Isaksson & 

Thorsell, 2014; Abrahamson & De Ridder, 2015; Gunell & Kolijn, 2016).  

Sekundärdata utgör grunden för studiens kvantitativa ansats och används för att kartlägga 

utbredningen av underprissättning samt hur det förhåller sig. Resultatet analyseras enligt en 

kombination av t-test och enkla linjära regressioner för dess simplicitet samt 

rekommendationer från liknande forskning (Eliasson, 2011; Wahlin, 2011; Ejlertsson, 2003). 

Flervariabelanalys eller multipla regressionsanalyser används inte då det inte är forskningens 

syfte att skapa en modell som gör anspråk på att förklara underprissättning, utan snarare att 

bekräfta relationen mellan ett specifikt urval variabler och underprissättning (ibid.). Vidare 

utgör semistrukturerade intervjuer den kvalitativa ansatsen för att undersöka alternativa 

förklaringsgrunder till fenomenet samt vilka eventuella skillnader som existerar mellan de 

olika segmenten av investmentbanker (Bryman & Bell, 2011). 

Då denna studie ämnar behandla befintlig teori samt undersöka ytterligare bakgrund och 

förklaring till abnorm underprissättning utgörs den av en deduktiv och induktiv ansats. 

Studiens avsnitt som kopplas till undersökningsfrågor förstärks av tidigare studier och teorier 

vilket lägger grund för den deduktiva ansatsen. Motsatt gäller för den induktiva ansatsen som 

är den del av studien som ämnar undersöka och identifiera nya förklaringar som inte 

etablerats av tidigare forskning (ibid.). 
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4.2 Kvantitativt urval  
 
Definitionen av denna studies teoretiska populationsram avser ett urval av objekt som är av 

intresse för studiens bidrag till forskning inom problematiken kring abnorm underprissättning 

vid börsintroduktioner (Jacobsen, 2002). Underprissättning förekommer på marknader 

världen över, varför den teoretiska populationen rymmer börsintroduktioner på samtliga 

globala marknader (Sahoo & Rajib, 2011). Då studien ämnar rikta sig mot den svenska 

marknaden har den praktiska populationsramen strategiskt avgränsats till börsintroduktioner 

på samtliga marknads- och handelsplatser i Sverige mellan 2013–2017. I enlighet med 

tidigare forskning inom området inkluderas enbart “rena” börsintroduktioner i studien, varför 

andra typer av nyemissioner som inte uppfyller dessa krav har valts att exkluderas (ibid.). 

 

4.3 Kvalitativt urval 
 
Studien undersöker investmentbankernas påverkan vid börsintroduktioner, varför det är 

studiens syfte att skapa ett urval av respondenter, från de i empiriavsnittet två klassificerade 

segmenten Tier 1 och Tier 2, som kan anses vara representativa och trovärdiga, i den 

bemärkelsen att den av intervjuerna genererade empirin anses inneha ett högkvalitativt 

informationsvärde för vidare analys.  

 

De fyra utvalda respondenterna har valts ut baserat på två särskilda attribut som belyser deras 

ledande position inom respektive segment under den undersökta tidsperioden 2013–2017, dels 

deras höga aktivitet sett till antal genomförda börsintroduktioner, dels deras ledande 

marknadsposition inom respektive segment, sett till procentuella marknadsandelar som i sin 

tur är baserat på det aggregerade värdet av genomförda transaktioner.  

 

Urvalet baseras alltså på framförd statistisk analys där populationen av investmentbanker 

delas upp i två segment i enlighet med kommande avsnitt om klassificering av banker i 

segmenten Tier 1 och Tier 2 i studiens empiriska resultat. De underliggande kriterierna bakom 

skillnaden mellan segmenten utgörs av antalet genomförda börsintroduktioner, aggregerade 

värdet på börsintroduktionerna samt analys gällande anseendet av investmentbankernas 

börsintroduktioner. Liknande analys för att klassificera investmentbanker har genomförts av 

Beatty och Ritter (1980); Migliorati och Vismara (2014); Megginson och Weiss (1991), vilket 

styrker valet av genomförande. 
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4.4 Kvantitativ datainsamling 
 
Vid insamling av data görs avgränsningar gällande tidshorisont och kvalitet på inhämtad data 

samt dess bidragande faktorer i forskningen. Först fokuserar studien på börsintroduktioner, 

snarare än “orena” typer av nyemissioner, för att se den initiala skillnaden mellan bolag samt 

deras bakomliggande investmentbank vid underprissättning. Dessutom görs valet att fokusera 

på tidsspannet 2013–2017 eftersom forskningen ämnar jämföra varje hämtad börsintroduktion 

likvärdigt, vilket under exempelvis finanskrisen 2007-2008 inte kan göras samt att ett stort 

och tillräckligt antal datapunkter återfinns under den angivna perioden. Vidare hämtas 

samtliga börsintroduktioner på den svenska marknaden under perioden, vilket inkluderar; 

Nasdaq OMX Stockholm, Nasdaq First North, Aktietorget samt NGM Nordic MTF. Detta 

resulterar i ett totalt antal om 305 börsintroduktioner fördelat på de olika marknaderna mellan 

2013–2017. 

 

Data som inhämtas avser inte bara tecknings- och stängningskurs utan även kompletterande 

data gällande pre-money-värdering som beräknas genom produkten mellan totalt utestående 

aktier och teckningskursen inför börsintroduktionen, dvs. värdering av bolagen, vilken 

prissättningsmetod som tillämpas, vilken marknad börsintroduktionen görs på samt vilken 

investmentbank som agerar rådgivare vid börsintroduktionen. Källorna för datainsamlingen 

varierar beroende på vilken data som analyseras, när stängningskurser hämtas från Thomson 

Reuters Eikon och resterande information hämtas från prospekt, återfunna via 

Finansinspektionens prospektregister, nyemissioner.se samt bolagens egna hemsidor. 

 
 

4.5 Bortfall av kvantitativ data 
 
En tvåstegsprocess används i syfte att behandla data på ett trovärdigt och statiskt korrekt sätt. 

Vid det första steget exkluderas data från “orena” börsintroduktioner, vilket inkluderar 

nyemissioner, tidigare börsnoterade bolag i utlandet, liständringar, spin-offs, omvända förvärv 

samt notering av preferensaktier. Vid steg två exkluderas outliers som representerar 

börsintroduktioner med en extremt hög grad av underprissättning respektive överprissättning, 

vilket har en stor påverkan på den slutgiltiga statistiken. Anledningen bakom dessa 

begränsningar är att det är av studiens syfte att använda sig av normalfördelning vid den 

statistiska analysen och enligt Gujurati (2004) återspeglas detta vid en skevhet på 0 och 

kurtosis på max 3, vilket återfås via en mer jämförlig populationsram. Efter granskning av 
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första steget beaktas totalt 305 objekt och i andra steget exkluderas därtill 11 outliers (tabell 

2). Dessa 11 outliers hade en underprissättning på mer än 150% och överprissättning på -50% 

och det är vid dessa gränser populationsramen uppnår de kurtosis- och skevhetsvärden som 

efterfrågas av Guurati (2004) för att möjliggöra en användning av normalfördelning vid den 

statistiska analysen. Det slutgiltiga antalet börsintroduktioner summeras därmed till 294.  

 

Tabell 2: Bortfall av datapunkter i steg två  

År Antal börsintroduktioner 
per år Bortfall per år 

Totalt antal 
börsintroduktioner efter 

bortfall per år 

2013 13 3 10 

2014 55 2 53 

2015 53 2 51 

2016 84 2 82 

2017 100 2 98 

Totalt 305 11 294 

 

 

4.6 Kvalitativ datainsamling 
 

Genom analys och klassificering fördelas investmentbankerna i två segment, Tier 1 och Tier 

2, där Tier 1 representerar de ledande globala och svenska storbankerna som huvudsakligen 

genomför börsintroduktioner på Nasdaq OMX Stockholm. Tier 2 representerar mindre och 

mer nischade aktörer med större marknadsandelar på Nasdaq First North, Aktietorget och 

NGM Nordic MTF.  

 

Studiens kvalitativa data samlas in genom fyra intervjuer varav två respondenter är från Tier 1 

och två är från Tier 2. Tanken med intervjuerna är att skapa ett empirimaterial med variation 

som passar väl in på studiens syfte (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne & Svensson (2015) 

understryker också att antalet intervjuer inte är det viktigaste i en kvalitativ studie, utan att det 

handlar om att skapa ett djupare empirimaterial med variation och innebörd. Om antalet 

intervjuobjekt i en studie blir för många kan det även uppstå svårigheter i att tolka 

respondenternas åsikter och tankar på djupet, vilket kan medföra att en sådan studies 
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datainsamling inte går i linje med studiens övergripande syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Nedan följer en kort redogörelse av urvalet av respondenter vilket elaboreras i studiens avsnitt 

om empiriskt resultat; 

Tier 1: Bank A, Bank B  

Tier 2: Bank C, Bank D 

Bank A: En av de ledande svenska storbankerna som främst verkar på Nasdaq OMX 

Stockholm men även på Nasdaq First North. 

Bank B: En av de ledande investmentbankerna i Norden med stor erfarenhet från de allra 

största börsintroduktionerna under de senaste årtiondena. Verkar främst på Nasdaq OMX 

Stockholm men även till viss del på Nasdaq First North. 

Bank C: Denna aktör är en ledande nischbank och fondkommission som riktar sig mot små 

och medelstora bolag i Sverige och är således mest frekvent aktiv på Nasdaq First North, 

Aktietorget och NGM Nordic MTF.  

Bank D: En ledande fondkommission som genomför börsintroduktioner för små och 

medelstora tillväxtbolag. Banken har en stark marknadsposition på Nasdaq First North, 

Aktietorget och NGM Nordic MTF.  

 

4.6.1 Intervjuer 
 
Introduktionsdel 
 
Vid introduktionen redogörs intervjuns upplägg för att sedan forma generella bakgrundsfrågor 

utifrån en kortare genomgång av investmentbanken och dess position på marknaden. Detta för 

att öppna upp för en klarhet gällande vad respondenten förväntas besvara. I denna del 

förtydligas även att respondenten är anonym vid bearbetning av materialet. Detta förväntas 

generera mer transparenta svar, vilket kommer underlätta en mer korrekt analys och 

jämförelse mellan bankerna. Introduktionen syftar till att få respondenterna att känna sig 

bekväma i situationen för att skapa en positiv och öppen atmosfär, för att på så vis få ta del av 

de svar som förväntas av respektive respondent gällande bakomliggande strategier, processer, 

prissättning, tilldelning och incitament vid börsintroduktioner.  
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Huvuddel 
 
Huvuddelens genomgående ändamål är att skapa ett empiriunderlag som ska ligga till grund 

för analysen för att djupgående kunna behandla studiens syfte. Genom detta riktas 

intervjuerna mot de delar i studien som inte kan uppnås via den kvantitativa analysen likt de 

tre kvalitativa undersökningsfrågorna. 

 

Huvuddelen delas upp i två avsnitt där det första avsnittet innehåller mer övergripande, 

bredare frågor med syfte att bygga på en tydlig förståelse för vad respondenten tänker kring 

fenomenet underprissättning. I detta avsnitt delas ett urval av genomförd statistik ut gällande 

grafer på underprissättning, respektive investmentbanks marknadsandel samt skillnader 

mellan olika marknader och år till respondenten i god tid före respektive intervju för att 

effektivisera tidsåtgången. 

Den andra delen av huvuddelen syftar till att gå in mer på djupet gällande respondentens och 

dess bolags strategi, hur processen brukar se ut från start till mål och vad som är bolagets 

styrkor. Denna del med mer fördjupande frågor ämnar även att få respondenten att reflektera 

över vad som är bra och dåligt med deras tillvägagångssätt och vad som förklarar den 

marknadsandel och renommé bolaget har i dagsläget. Eftersom denna del kan anses vara 

känslig ur ett etiskt perspektiv anpassas varje intervju efter hur mycket varje enskild 

respondent är villig att dela med sig av, även om varje respondent är anonym. Detta eftersom 

det till viss del existerar konkurrenskraftiga strategier bakom respektives marknadsandel.  

Avslutningsdel 
 

I intervjuns avslutningsdel ges respondenten möjligheten att tillägga och reflektera över 

intervjun i sin helhet. Där lämnas utrymme för att förtydliga samt ge en slutgiltig möjlighet att 

kommentera eventuella delar som respondenten anser har missats. Tillvägagångssättet syftar 

till att avsluta med en mer öppen diskussion för att knyta ihop delar eller aspekter som inte 

har tagits upp under huvuddelen och som kan komma väl till hands vidare i analysdelen av 

studien. 

 

 

 

 



38 
 

4.7 Metodkritik 
 

Eftersom studiens genomförande kombinerar en kvantitativ studie med en kvalitativ har 

möjligheten att specialisera sig på en av dessa varit ett alternativ. Under en period övervägdes 

att endast använda sig av en kvantitativ metod likt majoriteten av tidigare liknande studier. 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar där fokus är på investmentbanken och dess 

relation till underprissättning anser författarna att en sådan kombination inte har kunnat 

exkluderas. Däremot finns alltid risken att det fokus som egentligen ska hamna på 

underprissättning ur dess statistiska perspektiv och förklaring förflyttas till att hamna på 

investmentbanken och dess processer. Dessutom finns en stor risk att studiens reliabilitet och 

validitet går förlorad med det kvalitativa komplementet, vilket likt alla kvalitativa studier med 

intervjuer kan vara problematiskt (Bryman & Bell, 2011). En ytterligare faktor som bör 

beaktas är att olika intervjuare formulerar samma fråga på olika sätt, vilket i sin tur kan leda 

till problematik vid analys av de svar som återfås (Bryman & Bell, 2011). Däremot vid 

genomgående förberedelser läggs stor vikt på att formulera frågorna likadant. Då båda 

författarna är delaktiga vid samtliga intervjuer och att en intervjuguide finns som 

komplement, anses inte skillnaden kring formulering av frågor vara av avgörande betydelse.  

 

Likväl finns möjligheten att endast fokusera på en kvalitativ studie, vilket förkastades i ett 

tidigt skede av studiens genomförande på grund av att studiens syfte och undersökningsfrågor 

är tydligt riktade mot investmentbankens perspektiv. Detta då det anses vara en omöjlighet att 

genomföra en studie gällande underprissättning ur investmentbankens perspektiv utan att 

inkludera fördjupande empirisk data som lättast går att utvinna genom intervjuer. Vidare 

understryks valet av en kombination enligt det faktum att det ännu inte existerar en likvärdig 

datainsamling och analys av den svenska marknaden för börsintroduktioner, vilket är något 

författarna ämnar bidra med. 

 

4.8 Validitet 
 
Validiteten anses vara hög då studien grundar sig i en kvantitativ ansats, vilket härrörs till att 

det finns en bakomliggande statistisk analys samt kritik mot inhämtad data för bearbetning 

(Bryman & Bell, 2011). Gällande studiens fördjupande kvalitativa delar återfinns en risk att 

dess validitet inte går att mäta (ibid.). Detta då respondenterna eventuellt reagerar olika på 

frågeställningarna vilket således riskerar att generera olikartade svar (Tversky & Kahneman, 
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1981). Å andra sidan, när den kvalitativa delen används som komplement till en kvantitativ 

studie och det faktum att varje intervju transkriberas, bearbetas och förbereds på ett likvärdigt 

sätt, minimeras denna ovisshet (Bryman & Bell, 2011). Detta anses vara av värde att betona 

då alternativa termer som trovärdighet och överförbarhet används som proxytermer för 

validitet vid kvalitativa studier (Guba & Lincoln, 1994).  

 

4.9 Reliabilitet 
 
Det är av studiens intresse att anses så reliabel som möjligt men vid kombinationen av en 

kvantitativ och kvalitativ studie uppstår problematik kring helhetens reliabilitet (Holme & 

Solvang, 1997; Ejvegård, 2009 & Jacobsen, 2002). Detta eftersom statistisk analys i sin 

kvantitativa form är enklare att återskapa via en ny studie samtidigt som en kvalitativ studie är 

betydligt svårare (Bryman & Bell, 2011). Dessutom, inom den kvalitativa delen av studien 

som inkluderar intervjuer med semistrukturerat perspektiv, finns risken att svaren skiljer sig åt 

på ett märkbart vis mellan respondenterna. Därutöver, eftersom varje intervju fokuserar på 

respektives börsintroduktionsprocess, blir bristerna ur ett reliabilitetsperspektiv allt mer 

påtaglig. Detta eftersom det till viss del inte går att uppnå en mättnad i den kvalitativa data 

som samlas in gällande börsintroduktionsprocesser, där alla bolag har sin specifika strategi 

(Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Då all data som används vid den kvantitativa analysen inhämtats från respektive 

börsintroduktions prospekt, som i sin tur har genomgått granskning av Finansinspektionen 

före publicering, anses studiens kvantitativa data vara av hög reliabilitet. Vidare, gällande all 

aktiekursrelaterad data som används vid fastställandet av första dagens stängningskurs, anses 

även Thomson Reuters Eikon vara av hög trovärdighet. 

 

4.10 Källkritik 
 
De sekundära källor som används har sitt syfte att endast ange rådata och inte vara av 

konsulterande avsikt. Därför representerar källor som Finansinspektionen samt Thomson 

Reuters Eikon denna del av studiens källor. Både Finansinspektionen och Thomson Reuters 

Eikon är välkända källor som har använts i tidigare liknande studier, vilket ur författarnas syn 

anses påvisa trovärdighet ur ett källkritiskt perspektiv. Gällande studiens primära källor som 

utgörs av fyra semistrukturerade intervjuer finns flertalet aspekter att ta i beaktning. Först, då 
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urvalet av respondenter till intervjun baserats på analys och klassificering av ovan nämnd 

sekundärdata, bör det understrykas att dess trovärdighet är av samma vikt som trovärdigheten 

av denna studie i sin helhet. Den andra viktiga aspekten återfinns kring intervjuerna i sin 

helhet. Detta då dessa kan anses vara av känslig karaktär eftersom respondenten till viss del är 

menad att dela med sig av sin strategi. Däremot vid anonymitet blir uppfattningen den 

motsatta då varje respondent är öppen och delar med sig av sin åsikt och kunskap inom 

området. 

 

4.11 Forskningsetik 

 
Etiska aspekter kan förekomma i alla delar av en studie (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna 

studie återfinns största betoningen av etiska frågeställningar centrera kring intervjuerna och 

dess genomförande. Detta eftersom sekundärdata härstammar från publika källor, vilka inte 

kan förvrängas genom den granskning som återfinns inom källornas datautgivning. Däremot 

gällande intervjuerna och deras genomförande finns ett stort fokus på att ställa de sorters 

frågor som inte anses vara för utmanande samt avslöjande (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom 

detta område betonas övervägande etiskt fokus. Detta eftersom det kan klassas som oetiskt att 

kräva fram svar gällande respondenternas strategier som kan vara konfidentiella för varje 

respondents bolag. För att försäkra sig om att intervjuerna sker på ett så etiskt korrekt sätt som 

möjligt skickas förberedande statistik samt intervjuguide till respektive respondent. Därtill, 

för att intyga studiens transparens och etik är studien ämnad att skickas ut till respektive 

respondent som tack och för att påvisa pålitlighet med avtal om att redigera eventuella delar 

som kan betraktas vara alltför avslöjande gällande respektive respondent samt dess bolag. 

 
4.12 Analysmetoder 

4.12.1  Underprissättning 
 
Underprissättning definieras som skillnaden mellan teckningskurs och första dagens 

stängningskurs på marknaden, där skillnaden i procent beskriver fenomenet underprissättning. 

En ytterligare modell som är vanligt förekommande vid prestationsundersökning av aktier är 

en logaritmisk avkastningsmodell. Som namnet redogör beräknas aktiers avkastning enligt 

logaritmer. Logaritmisk avkastning har flertalet fördelar jämfört med den vanliga, enklare 

icke-logaritmiska modellen. En fördel är att logaritmisk avkastning beräknas enligt 
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kontinuerlig ökning, med vilket menas att olika tillgångar kan jämföras oavsett hur ofta dessa 

ökar. Dessutom, olikt enkel avkastning antas logaritmisk avkastning verka under 

normalfördelning efter ett visst antal datapunkter (Hudson & Gregoriou, 2010). Däremot, 

tillsammans med sina fördelar gentemot den enkla avkastningsmodellen innefattar vårt urval 

en kort tidshorisont på endast förstadagens avkastning, vilket leder till ett likvärdigt resultat 

jämfört med den enkla avkastningsmodellen. Därför har en logaritmisk avkastningsmodell 

exkluderats för att skatta underprissättning i denna studie.  

 

4.12.2  Investmentbankernas rykte 
 
Startpunkten för vår analys grundar sig i att investmentbankens rykte är avgörande vid graden 

av underprissättning (Beatty & Ritter, 1986). Det finns flertalet olika metoder att använda vid 

kvantifiering av investmentbankers rykte, däribland tre metoder;  

Tombstone-metoden, vägda marknadsandelar beräknat på antal börsintroduktioner samt 

storlek på varje börsintroduktion (Carter & Manaster, 1990; Loughran & Ritter, 2004). 

Tombstone-metoden, som först var framtagen av Carter och Manaster (1990) baseras på 

hierarkin gällande ryktet av börsintroduktionen. Med dess kvalitativa förklaring som proxy 

för rykte med totalt fokus på publiciteten bakom varje börsintroduktion har tombstone-

metoden i sin självständighet till stora delar försvunnit (ibid.). Däremot finns det en tydlig 

relation mellan tombstone-metoden och storleken på en börsintroduktion (Carter & Manaster, 

1990). Därför är metoden fortfarande applicerbar, trots att dess egen definition nästan har 

försvunnit (ibid.)  

Vidare använder Megginson och Weiss (1991) marknadsandelar för investmentbankerna som 

en kvantifierande proxyterm för rykte. I metoden rankades investmentbanker enligt summan 

av pre-money gällande alla genomförda börsintroduktioner för att på så sätt dela upp 

investmentbankerna i olika segment (ibid.). Vidare har olika versioner av metoden använts 

men den vanligaste slutsatsen är att beräkna marknadsandelar för investmentbankerna som en 

proxyterm för rykte (Migliorati & Vismara 2014). Eftersom båda ovan nämna metoder är 

beprövade och accepterade av flertalet välrenommerade forskare inom området anses en 

kombination vara applicerbar och lämplig för syftet med studien.  
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4.13 Statistiska testmetoder 

4.13.1  Underprissättning 
 
Beräkning av underprissättning har skett för varje börsintroduktion vid användande av nedan 

formel. Efter denna beräkning utfördes t-test i syfte att analysera om värdet visade sig vara 

statistiskt signifikant eller inte. Undersökningsfrågor har använts för att se om den angivna 

frågeställningen är statistiskt signifikant eller inte.  

 

Formel 1: Underprissättning 

𝑈𝑝 =  
𝑆𝐾𝐷1

𝑇𝐾
− 1 

SKD1 representerar stängningskursen för första dagen av handel, TK är teckningskursen för 

erbjudandet och Up motsvarar den procentuella underprissättningen för börsintroduktionen.   

 

4.13.2  Students t-test 
 
Vid test för statistisk signifikans, för att pröva om medelvärden anses robusta, används 

students t-test som statistisk testmetod. Motiveringen bakom valet av t-test återfinns inom de 

resultat som förväntas presenteras genom statistiken. Då det som är av intresse är att finna 

signifikanta samband mellan specifika undersökningsvariabler och underprissättning anser 

Aczel (2008) att t-test är rätt metod att använda. Det finns olika typer av t-test, som alla 

använder sig av t-fördelningen; left-tailed och right-tailed som är ensidiga och two-tailed som 

är dubbelsidigt. Left-tailed prövar om något är minst lika med medelvärdet. Right-tailed 

indikerar om något är som mest lika med medelvärdet. Two-tailed används i syfte att 

analysera om något är exakt lika med medelvärdet. I denna analys kommer right-tailed test 

användas då det passar bäst in på studiens syfte (Aczel 2008). 

 

Formel 2: Students t-test 

 

X̅ är provets medelvärde, µ representerar det värde som ger oss den lägsta probabiliteten att 

förkasta ett antagande, s är provets standardavvikelse och N är antalet datapunkter i 
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observationen (Aczel, 2008). Värdet t är vidare jämfört med ett kritiskt värde hämtat ur t-

fördelningen vid användande av N-1 frihetsgrader vid en angiven signifikansnivå, α (ibid.). 

Den valda signifikansnivån, α, är satt till 5 %, vilket enligt Dodge (2008) är den mest frekvent 

använda nivån vid beräkning av signifikans. Därmed om p-värdet är lika med eller större än 5 

% kommer inget statistiskt samband att kunna fastställas.  

 

4.13.3  Enkel linjär regression 
 
En regression är en statistisk modell som används för att fastställa vilka faktorer som påverkar 

en beroende variabel, i detta fall underprissättning (Aczel, 2008). Det finns två typer av 

regressioner, enkel och multipel. Vid komplexa modeller där flertalet faktorer tros ha en 

orsakande påverkan på en beroende variabel används flertalet oberoende variabler i modellen. 

Detta kallas för en multipel regression (ibid.).  

 

Eftersom denna analys inte har för avsikt att se kombinationen av flertalet variabler i relation 

till underprissättning, fokuseras på enskilda variabler för att se hur investmentbankernas roll 

spelar in på underprissättningen. Vidare, gällande statistiskt test för signifikans, anses en 

enkel linjär regression tillräcklig för att generera de önskade resultaten. En enkel linjär 

regression mäter förhållandet mellan en beroende (y) och en oberoende variabel (x) för att 

undersöka om det finns ett linjärt förhållande (Aczel, 2008). Därutöver, om det finns ett 

signifikant förhållande mellan variablerna, där lutningen av relationen förklarar sambandet 

med hög signifikans, kan relationen användas som en prediktion om hur framtidens data 

möjligtvis kan se ut (ibid.). Däremot, oavsett hur signifikant modellen än är, existerar det 

alltid bias som inte kan förklaras. En modell kan även visa sig svag mellan y- och x-variabeln, 

i dessa fall kan fler variabler läggas till i modellen för att öka signifikansen och således dess 

trovärdighet (ibid.). 

 

Ett test för den linjära relationen mellan en beroende och en oberoende variabel prövar om 

lutningen är lika med noll eller inte och om lutningen är noll, finns det inget linjärt samband 

mellan y- och x-variablerna (Aczel, 2008). Testet är dubbelsidigt och använder t-

fördelningen. 
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Formel 3: Enkel linjär regression 

 

�̂�𝑖 = b0 + bi * Xi 

 

b0 är det y värde som förväntas när X=0, bi är lutningen för ekvationen, Xi är x-värdet och �̂�𝑖 

är det förväntade värdet som vill fastställas genom regressionen (Aczel, 2008). 

 

Vidare för att beräkna konfidensintervall för en enkel linjär regression måste standardfelet 

beräknas för koefficienten enligt nedan formel (Aczel, 2008). 

 

Formel 4: Konfidensintervall vid regressionsanalys 

 

t =
𝑏1 − 𝛽1

𝑠𝑏1
 

 

𝛽1 representerar koefficienten, Sb1 är standardfelet och b1 är lutningen av regressionens 

koefficient.  
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5. Empiriskt resultat 

Det empiriska resultatet delas in i en presentation av kvantitativ och kvalitativ data som avser 

flätas samman i analysen. Detta kapitel redogör klassificering av investmentbanker, resultat 

av statistisk analys, samt sammanfattning av genomförda intervjuer. 

5.1 Klassificering av investmentbanker 
 
Vid fastställande inför statistisk analys och för att vidare undersöka om det finns ett samband 

mellan rykte och underprissättning har investmentbankerna delats upp i segmenten Tier 1 och 

Tier 2. Som en proxy för rykte har marknadsandelar beräknats enligt det totala värdet på 

genomförda börsintroduktioner i kombination med ryktet på börsintroduktionen enligt 

tombstone-metoden. Denna metod togs först fram av Carter och Manaster (1990) samt 

Loughran och Ritter (2004) och ger en mer överskådlig bild på marknaden då att endast 

analysera antalet börsintroduktioner inte beaktar ryktets helhetsperspektiv. Däremot, för att 

även inkludera antal introduktioner som Carter och Manaster (1990) och Loughran och Ritter 

(2004) gör, har de aktörer som genomfört färre än tre börsintroduktioner exkluderats i 

analysen. Med detta kombineras både antal börsintroduktioner, värdet på 

börsintroduktionerna samt ryktet på det emitterande bolaget i analysen. Detta i sin tur 

kategoriserar investmentbankernas rykte på den svenska börsintroduktionsmarknaden under 

perioden 2013–2017 i denna studie.  

 

Totala antalet börsintroduktioner vid beräkningen uppgår till 311, vilket förklaras av att 

syndikat inkluderats i beräkningen. Att inkludera syndikat ger en mer övergripande bild över 

varje enskild investmentbanks marknadsandel oavsett om banken har genomfört en 

börsintroduktion själv eller i samarbete med en annan bank. Vidare har marknadsandelarna 

beräknats utifrån den summerade pre-money-värderingen av respektive börsintroduktion och 

antal börsintroduktioner har redan tagits hänsyn till vid exkluderingen av de investmentbanker 

som har genomfört färre än tre börsintroduktioner.  

 

Tier 1 representerar de tidigare beskrivna globala aktörerna samt ledande storbankerna i 

Sverige som även har varit global coordinators i de mest uppmärksammade transaktionerna 
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under perioden 2013–2017 (Mergermarket, 2018). Tier 2 inkluderar mindre 

investmentbanker, fondkommissioner och investmentbank boutiques som fokuserar på 

specifika industrier och i förekommande fall en specifik storlek på bolag (tabell 3). Vad gäller 

den slutliga gränsdragningen mellan Tier 1 och Tier 2 baseras den på en kombination av vilka 

börsintroduktioner respektive aktör har varit med på, antal samt värderingen av 

börsintroduktionerna. Ett gränsfall är Pareto Securities som har en väsentlig marknadsandel 

om 2,3 % under perioden men som trots sin betydande position på marknaden inte har agerat 

rådgivare vid någon av de allra största och uppmärksammade börsintroduktionerna. Således 

anses de inte uppfylla kriteriet kring att ha varit ledande i processen för välkända emittenter 

enligt Tombstone-metoden. Därför placeras Pareto Securities i segmentet Tier 2.  

 

Tabell 3: Klassificering av investmentbanker 
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5.2 Kvantitativt resultat av statistisk analys 
 
Baserat på tidigare studier och teorier har författarna av denna studie valt att formulera 

kvantitativa undersökningsfrågor för att fastställa huruvida dessa går att bekräfta eller förkasta 

genom statistiska tester.  

1. Föreligger underprissättning på den svenska marknaden för 

börsintroduktioner under perioden 2013–2017? 
 

Tabell 4 fastställer genom en deskriptiv statistisk analys och vidare genom ett t-test att det till 

en 97,7 % signifikans föreligger underprissättning på den svenska marknaden mellan 2013–

2017. Detta enligt de 294 börsintroduktioner som har beaktats i analysen. Max-värdet i 

urvalet var en underprissättning om 147 % och lägsta-värdet var en överprissättning om -77 

%. Den genomsnittliga underprissättningen uppgår till 5,3 % med en standardavvikelse på 

34,6 % och ett medianvärde på 0,8 % (tabell 4). Angående kurtosis och skevhet hamnar det 

även inom ramen för det som Gujurati (2004) anser illustrerar en jämförlig populationsram. 

Tabell 4: Underprissättning på den svenska marknaden 2013–2017 

 

Beskrivande statistik underprissättning 

Medelvärde 5,3 % 

Standardfel 2,0 % 

Medianvärde 0,8 % 

Standardavvikelse 34,6 % 

Varians 12,0 % 

Kurtosis 2,334 

Skevhet 0,192 

Minimum – 77 % 

Maximum 147 % 

Observationer 294 

Konfidensnivå 0,023** 

 
** = Signifikant vid ≤ α 0,05 
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Vidare enligt tabell 5 redovisas antalet börsintroduktioner uppdelat per år samt det årliga 

medelvärdet. Medelvärdet av underprissättning går från att vara 31,20 % 2013 med 10 

börsintroduktioner till 3,27 % med 98 börsintroduktioner 2017. Tabell 5 visar att den 

succesiva ökningen av börsintroduktioner minskar det årliga medelvärdet av 

underprissättning, då medelvärdet minskar de år ett större antal börsintroduktioner har 

genomförts. Detta redogörs exempelvis 2013 relativt 2017. 

 

Tabell 5: Årlig underprissättning på den svenska marknaden för börsintroduktioner 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

År Medelvärde Underprissättning Antal börsintroduktioner 

2013 31,20 % 10 

2014 2,56 % 53 

2015 4,77 % 51 

2016 5,50 % 82 

2017 3,27 % 98 

Totalt 5,30 % 294 



49 
 

2. Råder det en högre grad av underprissättning bland investmentbanker i 

Tier 2 än i Tier 1? 
 

En signifikansnivå på 99,1 % presenteras kring att Tier 1 underprissätter i en högre grad än 

Tier 2 enligt ett ensidigt t-test. Detta då t-kvoten uppgår till 2,307 medan t-kritiska värdet är 

1,652 vid 220 observationer. Den genomsnittliga underprissättningen för Tier 2 uppgår till 1,6 

% med en varians på 8,2 % medan underprissättningen för Tier 1 uppgår till 8,8 % och 

variansen till 2,7 %. Att endast 203 observationer analyserats har sin grund i att dessa endast 

representerar de utvalda investmentbankernas börsintroduktioner och inte de 

investmentbanker som genomfört mindre än tre börsintroduktioner under perioden. Antalet 

observationer exkluderar även de börsintroduktioner som har haft flera ansvariga 

investmentbanker (tabell 6). 

 

Tabell 6: T-test inom underprissättning mellan investmentbanker i Tier 1 och Tier 2  

 

 

 
Tier 1 Tier 2 

Medelvärde 8,8 % 1,6 % 

Varians 2,7 % 8,2 % 

Observationer per segment 79 141 

Totalt antal observationer 220 
 

t-kvot 2,307 
 

P(T<=t) ensidig 0,011** 
 

t-kritisk ensidig 1,652 
 

   
** = Signifikant vid ≤ α 0,05 
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Som graf 1 illustrerar är medelvärdet av underprissättning konstant lägre bland Tier 2 än Tier 

1 med undantag för 2013. Samtidigt visar graf 1 att standardavvikelsen bland Tier 2 är 

betydligt högre under den studerade perioden, vilket belyser volatiliteten i segmentet. Därtill, 

enligt graf 2, är disponeringen av antal överprissatta respektive underprissatta 

börsintroduktioner betydligt jämnare i Tier 2, där 64 av 141 var överprissatta, vilket 

motsvarar 44 % av det totala antalet börsintroduktioner medan endast 19 av 79, vilket 

motsvarar 24 %, var överprissatta inom börsintroduktionerna genomförda av Tier 1.  

 

Graf 1: Adderande empirisk data gällande Tier 1 och Tier 2 

*N/A: Endast 1 börsintroduktion genomfördes av Tier 1 under 2013, därför kan ej standardavvikelse beräknas för 2013 

Graf 2: Antal över- respektive underprissatta börsintroduktioner inom Tier 1 och Tier 2 
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Enligt tabell 7 fastslås, genom ett ensidigt t-test, att efter eliminering av samtliga överprissatta 

börsintroduktioner inom båda segmenten återfinns en nästintill perfekt signifikans på över 

99,99 % att Tier 1 underprissätter i en lägre utsträckning än Tier 2. Det ensidiga t-testet 

redovisar en t-kvot på 3,596, vilket hamnar utanför t-kritiska värdet på 1,655 vid 143 

observationer. Vidare illustrerar tabell 7 att Tier 1 har ett medelvärde på 16,4 % och att Tier 2 

har ett medelvärde på 27,5 % vid det justerade utfallet. Detta statistiska test appliceras för att 

vidare undersöka vad skillnaden mellan Tier 1 och Tier 2 kan bero på, då det enligt graf 1 

(sid. 50) och graf 2 (sid. 50) tyder på att Tier 2 är mer volatila i sin underprissättning relativt 

Tier 1. Skillnaden i underprissättning, beskriven i tabell 7, beror på stabiliteten och om 

samtliga överprissatta börsintroduktioner elimineras skulle Tier 1 underprissätta 

approximativt 9 procentenheter mindre än Tier 2. 

 

I praktiken är testet i tabell 7 inte verklighetsbetonat, detta eftersom det totala antalet 

observationer har modifierats och därmed inte inger ett helt korrekt synsätt på vad 

datainsamlingen i sin helhet förmedlar. Däremot anser författarna att testet i tabell 7 är av 

värde för att skapa en större förståelse för varför skillnaden mellan grupperna ser ut som den 

gör och redogörs som ett komplement till befintligt kvantitativt resultat. 

 

Tabell 7: T-test gällande underprissättning mellan Tier 1 och Tier 2 vid exkludering av 

samtliga överprissättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***= Signifikant vid ≤ α 0,01 

  

  Tier 1 Tier 2 

Medelvärde 16,4 % 27,5 % 

Varians 2,0 % 5,4 % 

Observationer per segment 50 77 

Totalt antal observationer 143 
 

t-kvot 3,596 
 

P(T<=t) ensidig 0,000*** 
 

t-kritisk ensidig 1,655 
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3. Råder det ett signifikant samband mellan pre-money-värdering och 

underprissättning? 
 

Enligt tabell 8 har en enkel linjär regression mellan underprissättning och pre-money-

värdering genomförts där det återfinns en signifikansnivå på 73,2 %. Signifikansnivån återfås 

genom p-värdet som uppgår till 0,268 vid 294 observationer. Vidare förklarar regressionen att 

förklaringsgraden uppgår till endast 0,4 % vilket beskriver att pre-money-värdering inte kan 

förklara fenomenet underprissättning. Standardfelet uppgick till 34 % i urvalet. 

 

Tabell 8: Enkel linjär regression mellan underprissättning och pre-money-värdering 

 

 

 

 

 

Regression statistik 
     

 

Regression 6,4 % 
     

 

Förklaringsgrad 0,4 % 
     

 

Standardfel 33,9 % 
     

 

Observationer 294 
     

 

       
 

  df SS MS F Signifikans F 
 

 

Regression 1 0,141 0,141 1,229 0,268 
 

 

Residual 294 34,251 0,114 
   

 

Total 294 34,392 
    

 

       

 

  Koefficient Standardfel t Stat P-värde Nedre 95 % Övre 95 %  

Underprissättning 0,053 0,020 2,256 0,023 0,006 0,088  

Storlek 1,030 9,330 1,108 0,268 0,000 2,870  
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Vidare, trots att det inte återfinns ett konkret och statistiskt bevisat samband mellan storlek 

och underprissättning indikerar relationen mellan variablerna motsatsen. Enligt graf 3 finns 

ett tydligt samband mellan storlek och underprissättning där högre pre-money-värdering 

renderar i en mindre volatil och lägre grad av underprissättning. Vid en pre-money-värdering 

över 5 000 MSEK återfinns ingen väsentlig utstickare. Därtill, vid fokus på de lägre pre-

money-värderingarna återfinns en oregelbunden nivå av underprissättning med stor varians.  

 

Graf 3: Relation mellan pre-money-värdering och underprissättning 
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4. Råder det en högre grad av underprissättning på marknadsplatser än på 

handelsplatser? 
 

Enligt tabell 9 har ett ensidigt t-test använts för att evaluera om det finns en betydande 

skillnad i underprissättning mellan marknadsplatser och handelsplatser. Enligt testet redovisas 

en 96,9 % signifikansnivå på att det finns en skillnad i medelvärdet av underprissättning 

mellan marknadsplatser och handelsplatser. Detta när t-kvoten på 1,873 faller utanför t-

kritiska värdet på 1,650 vid 294 observationer. Nasdaq OMX Stockholm har ett medelvärde 

på 13,3 % medan Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF har ett medelvärde 

på 3,9 %. Därtill, med hänsyn tagen till skillnad i varians, redovisas en stor skillnad mellan 

marknaderna. Detta när marknadsplatsen Nasdaq OMX Stockholm endast har en varians på 5 

% medan handelsplatserna Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic MTF har en 

varians på 13,3 %. Det totala antalet introduktioner på Nasdaq OMX Stockholm uppgick till 

57 under perioden och hela 237 på handelsplatserna. 

 

Tabell 9: T-test avseende skillnad mellan handelsplatser och marknadsplatser  

 

  Nasdaq OMX 
Stockholm 

Nasdaq First North, Aktietorget, 
NGM Nordic MTF  

Medelvärde 13,3 % 3,9 % 

Varians 5,0 % 13,3 % 

Observationer per grupp 57 237 

Totalt antal observationer  294 
 

t-kvot 1,873 
 

P(T<=t) ensidig 0,031** 
 

t-kritisk ensidig 1,650 
 

 
** = Signifikant vid ≤ α 0,05 
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Enligt tabell 10 förklaras medelvärdesskillnaden mellan marknaderna vidare och trots att 

skillnaden i underprissättning fastställs med 96,9 % signifikans, förekommer även en stor 

volatilitet i underprissättning mellan åren 2013–2017. Ett tydligt exempel är skillnaden hos 

NGM Nordic MTF, där medelvärdet på underprissättningen var 100,8 % 2013, 5,0 % 2014 

och sedan negativ de resterande åren. Däremot vid Nasdaq OMX Stockholm har nivån varit 

betydligt mer stabil, detta med lägsta medelvärde på -3,1 % 2013 och högsta 25,4 % 2014. 

Liknande nivåer återfinns även på Aktietorget och Nasdaq First North under studiens 

tidsperiod (tabell 10). 

 

Tabell 10: Medelvärde av underprissättning per marknad och år mellan 2013–2017 

 
Marknad År Medelvärde 

Nasdaq OMX Stockholm 2013 -3,1 % 

 2014 25,4 % 

 2015 7,1 % 

 2016 13,4 % 

 2017 11,5 % 

Nasdaq OMX Stockholm 

Total  13,3 % 

Nasdaq First North 2013 28,3 % 

 2014 -4,3 % 

 2015 4,1 % 

 2016 10,8 % 

 2017 7,5 % 

Nasdaq First North Total  7,2 % 

Aktietorget 2013 27,7 % 

 2014 -3,7 % 

 2015 3,9 % 

 2016 1,9 % 

 2017 0,9 % 

Aktietorget Total 
 

2,3 % 

NGM Nordic MTF 2013 100,8 % 

 2014 5,0 % 

 2015 -8,9 % 

 2016 -15,8 % 

 2017 -16,0 % 

NGM Nordic MTF Total 
 

-10,7 % 
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Tabell 11 illustrerar att det främst är Tier 1 som verkar på marknadsplatsen Nasdaq OMX 

Stockholm och att Tier 2 är mest förekommande på handelsplatserna. Ingen i Tier 1 

genomförde en börsintroduktion på NGM Nordic MTF och endast två börsintroduktioner från 

Tier 2 genomfördes på Nasdaq OMX Stockholm. 

 

 

Tabell 11: Börsintroduktioner inom Tier 1 respektive Tier 2 på svenska marknads- och 

handelsplatser 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

5. Råder det en högre grad av underprissättning vid fast prissättning än vid 

intervallprissättning? 
 

Vid skillnad i prissättningsstrategi redovisas en 96,1% signifikans på att fast prissatta 

börsintroduktioner underprissätts i en högre grad än intervallprissatta. Signifikansen återfås 

genom att t-kvoten på 1,768 faller utanför det t-kritiska värdet på 1,655 vid 294 observationer. 

Intervallprissättning har ett genomsnitt på 6,1 % under perioden och den fasta prissättningen 

har 9,2 %. Likaså variansen visar signifikant skillnad med den fasta prissättningen som hade 

8,2 % och intervallprissättning endast 3,1 %. Det totala antalet fasta prissättningar uppgick till 

230 under perioden och intervallprissättningar uppgick till endast 64 (tabell 12). 

 

Tabell 12: T-test mellan fast- och intervallprissättning 

 

  Fast Intervall 

Medelvärde 9,2 % 6,1 % 

Varians 8,2 % 3,1 % 

Observationer per grupp 230 64 

Totalt antal observationer  294 
 

t-kvot 1,768 
 

P(T<=t) ensidig 0,039** 
 

t-kritisk ensidig 1,655 
 

 

** = Signifikant vid ≤ α 0,05 
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Skillnaden i storlek av pre-money är en faktor som differentierar prissättningsmetoderna. De 

större, högre värderade börsintroduktionerna återfinns bland intervallprissättningsmetoden där 

ett medelvärde på 3 025 MSEK illustreras. De motsatta, lägre värderade börsintroduktionerna 

återfinns bland de fast prissatta där ett medelvärde på 555 MSEK redovisas. Vidare, som 

redan framförts i tabell 12 (sid. 57) med 96,1 % signifikansnivå har således 

intervallprissättningsmetoden en lägre underprissättning under studiens tidsperiod (graf 4). 

Slutligen gällande fördelningen av de 64 intervallprissatta börsintroduktionerna, återfinns 62 

bland Tier 1 och endast 2 inom Tier 2, vilket betonar skillnaden i storlek mellan segmenten. 

 

Graf 4: Storlek och underprissättning per prissättningsmetod 
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5.3 Sammanfattning av kvantitativt empiriskt resultat 
 
Genom de fem olika kvantitativa undersökningsfrågornas statistiska test sammanfattas 

resultatet i tabell 13. Samtliga, förutom undersökningsfråga tre, genererar en signifikansnivå 

på 95 % då alfa är mindre eller lika med 0,05. Vidare gällande undersökningsfråga två 

förkastas även den trots en stark signifikans, då den motsäger undersökningsfrågan. 

 

Tabell 13: Sammanfattning av undersökningsfrågor med statistiskt resultat 

 

Kvantitativ undersökningsfråga # P-värde Utfall Resultat 

Föreligger underprissättning vid börsintroduktioner på 

den svenska marknaden 2013–2017? 
1 0,023** Signifikant Bekräftas 

Råder det en högre grad av underprissättning inom 

investmentbanker i Tier 2 än i Tier 1? 
2 0,011** 

Icke-signifikant 

(motsatt 

signifikans)a 

Förkastas 

Finns det ett signifikant negativt samband mellan pre-

money-värdering och underprissättning på den svenska 

börsintroduktionsmarknaden? 

3 0,268 Icke-signifikant Förkastas 

Råder det en högre grad av underprissättning på 

marknadsplatser än på handelsplatser? 
4 0,031** Signifikant Bekräftas 

Råder det en högre grad av underprissättning vid en fast 

prissättning än vid en intervallprissättning?  
5 0,039** Signifikant Bekräftas 

 
≥ α 0,1 = Icke-signifikant 

* = Signifikant vid ≤ α 0,1 

** = Signifikant vid ≤ α 0,05 

*** = Signifikant vid ≤ α 0,01 

a: Statistiskt signifikant att Tier 1 underprissätter i en högre grad än Tier 2   
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5.4 Kvalitativt resultat av intervjuer 
 
Under detta avsnitt presenteras den empiriska data som insamlats under studiens kvalitativa 

ansats. Som respondenter har representanter från respektive utvald investmentbank valts ut 

och intervjuats med semistrukturerade frågor som utgått från studiens syfte och 

undersökningsfrågor. Alla respondenter har alltså intervjuats i egenskap av respektive 

investmentbank och har endast i korta drag återgett sin bakgrund och berättat om sin roll på 

banken för att intyga om substans och trovärdighet i innehållet. Materialet som har behandlats 

under intervjuerna går att finna i sin helhet i bilaga 1 i form av en intervjumall med 

övergripande frågor och beröringspunkter.  

 

Utvalda respondenter i Tier 1 

 
Bank A är med sina 7,4 miljoner privatkunder och 625 000 företagskunder en av de 4 svenska 

storbankerna. Bankens Corporate Finance avdelning har varit med på några av de största 

börsintroduktionerna på senare tid och har agerat syndikat med ledande globala 

investmentbanker. Bank A är primärt verksam på Nasdaq OMX Stockholm men även på 

Nasdaq First North och erbjuder tjänster inom allt från lånefinansiering, företagsförvärv, 

kapitalanskaffningar till börsintroduktioner.  

 

Respondent A har titeln Head of ECM (Equity Capital Markets) för Bank A och har varit i 

branschen sedan 1987. Respondent A började som aktieanalytiker i diverse sektorer där han 

var ansvarig för småföretagsanalys i elva år innan han 2008 tog över rollen som ansvarig för 

marknadstransaktioner på Bank A.   

 

Bank B är den ledande aktören i Norden inom börsintroduktioner och har medverkat vid över 

70 % av de största börsintroduktionerna på senare tid. Banken är inte en heltäckande bank 

men erbjuder stor expertis inom företagsförvärv och kapitalanskaffningar tillsammans med 

börsintroduktioner. Därtill erbjuder banken även en förmögenhetsavdelning till privata kunder 

tillsammans med en aktieanalysavdelning. Bank B har störst fokus på Nasdaq OMX 

Stockholm men har även gjort börsintroduktioner på Nasdaq First North. 

 

Respondent B har titeln Chef för ECM Norden och har varit på Bank B sedan 2002 där han 

tog över rollen som ytterst ansvarig för marknadsrelaterade transaktioner 2011.  
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Utvalda respondenter i Tier 2 
 
Bank C är en nischbank och fondkommission som erbjuder finansiella tjänster till bolag, 

institutioner och privatpersoner. Verksamheten innefattar värdepappershandel, 

företagsrådgivningstjänster, emissionstjänster, kapitalförvaltning och market making. Bank C 

är en av de marknadsledande likviditetsgaranterna och uppdragstagarna som certifierad 

rådgivare på Nasdaq First North. 

 

Respondent C har titeln Head of Corporate Finance och är involverad i samtliga transaktioner 

som Bank C genomför, i synnerhet börsintroduktioner. Respondent C har varit totalt tolv år på 

avdelningen där han började som analytiker, sedan projektledare och nu ytterst ansvarig. 

 

Bank D är en värdepappershandlare och erbjuder som helhetsleverantör inom 

företagsrådgivning ett brett utbud av tjänster till små och medelstora bolag. Tjänsterna som 

erbjuds inkluderar kapitalanskaffningar, börsintroduktioner, förvärv och företagsöverlåtelser, 

legala tjänster samt värderingstjänster. Därtill är banken certifierad rådgivare på Nasdaq First 

North. 

 

Respondent D har titeln verksamhetschef och har varit på Bank D sedan 2006 då bolaget 

grundades. Karriären startade som kommunikatör och stegvis blev Respondent D befordrad 

innan han 2016 tog över rollen som ytterst ansvarig för verksamheten. Därtill har Respondent 

D varit med på över 100 börsintroduktioner under sin tid i branschen. 
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5.4.1 Respondenternas bild av den rådande börsintroduktionsmarknaden 
 
 
Respondent A menar att marknaden för börsintroduktioner har haft en stark period sedan 2013 

men att banken sedan årsskiftet 2017/2018, upplever en rejäl avsvalnad. De upplever en 

negativ trend sett till antalet börsintroduktioner men även en försämrad kvalitet på bolagen 

med större utmaningar i processen och en lägre absolut avkastning. Vidare menar Respondent 

A att investerarna anser att dagens prissättning borde justeras efter dagens marknad. Samtidigt 

har investmentbankerna fått stor kritik från sina ankarinvesterare, då de prissatt mitt i 

intervallet av en book-building och ändå fått en aktie som har dykt.  

 

Respondent B menar att marknaden förändras väldigt snabbt och att den rör sig i olika 

riktningar. Dels handlar det om långsiktiga trender som tar form men även att det rör sig om 

temporära marknadssentiment, berättar Respondent B. Marknadssentimentet handlar om 

aktörernas gemensamma uppfattning och känslor kring den rådande prissättningen. Just nu 

handlar det om en stor försiktighet och selektering men det är något Respondent B tror är 

kortsiktigt. De underliggande och långsiktiga trenderna, berättar Respondent B, handlar om en 

mer djupgående och mycket tidigare analys bland nyckelinvesterarna, vilket ofta mynnar ut i 

cornerstone-positioner. Detta menar Respondent B leder till en större förståelse för casen 

vilket ofta leder till mer högkvalitativa investeringar. 

 

Respondent C menar att de har upplevt ett extremt aktivt klimat på marknaden för 

börsintroduktioner under de senaste åren där deras primära lista Nasdaq First North har slagit 

rekord i antal noteringar. Vidare menar Respondent C att även intresset bland investerare har 

varit enormt där många har varit med på samtliga transaktioner. Från starten av 2018 har det 

skett en förändring där få noteringar har haft en positiv uppsida på sin aktiekursutveckling 

under första dagen på marknaden. Respondent C menar att de idag upplever en stor 

återhållsamhet från investerare där flera introduktionsprocesser har pausats och i vissa fall till 

och med dragits tillbaka, då de inte har fått det stöd de hade väntat sig.  

 

Respondent C anser att förändringen som sker dels beror på oförutsägbara makrofaktorer, dels 

regulatoriska förändringar i marknaden. Ur ett makroperspektiv har det funnits en osäkerhet 

som har triggat en försiktighet bland de kvalificerade investeringarna som Bank C arbetar 

med. Då de har många transaktioner som löper samtidigt har detta gett en relativt stor effekt i 
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jämförelse med de institutionella investeringarna som har ett längre tidsperspektiv. Sett till det 

regulatoriska menar Respondent C att det idag finns en helt annan formell och informell 

kravställning än vad det gjorde för bara ett år sedan. Vidare menar Respondent C att detta ofta 

inte är något som marknaden lägger märke till men att den tuffare kravställningen idag 

hindrar många bolag från att komma ut på börsen. Dels handlar det om formella regelverk 

kring marknadskommunikation, hur pressmeddelanden släpps, dels om informella krav på 

bolagets kapacitet och lönsamhet från investerarna. Detta menar Respondent C har lett till att 

processerna kräver mycket mer tid och kraft, vilket har orsakat förseningar i flera processer 

men även att banken är mer försiktig i sin selektering. Till skillnad från Respondent A anser 

respondent C att de case som slutligen kommer ut är av betydligt högre kvalitet och mer 

förberedda men att det hämmar tillväxtmarknader då dessa ska utgöra en miljö för bolaget att 

få mogna i. 

 

Även Respondent D är av meningen att marknaden för tillfället upplever en nedkylning efter 

en längre period med oerhört hög aktivitet. De brukar mäta aktiviteten på marknaden på en 

skala 1-10 och upplever att den rådande marknaden ligger på 5. Till skillnad från Respondent 

A, men i likhet med Respondent C, menar Respondent D att de trivs bättre på en lugnare 

marknad då de upplever mer högkvalitativa case. Vidare menar Respondent D att investerarna 

är betydligt mer aktiva i sin selektering och att de väljer case med mer omsorg än vad de 

gjorde för ett år sen. Detta upplever de dock som positivt då det även innebär mer kvalitativa 

investeringar.  

 

“Det går alldeles utmärkt att köra kvalitativa case [vid en avsvalnad marknad] och dessutom 

stoppas många case som kanske inte borde noteras, vilket det alltid finns en risk att det inte 

gör när det är en glödhet marknad som vi upplevde under 2017.” Respondent D, Bank D 

 

5.4.2 Positionering och specialisering  
 
Respondent A menar att de har en bra och genomarbetad process och att banken är välkänd för 

att vara stor och stabil med bra teckning mot retailkunder samt lokala institutioner. Dessutom 

har Bank A stärkt sitt partnerskap med ett globalt ledande aktieanalytikerhus, vilket även 

understryks som en fördel vid framförallt internationella transaktioner. Vidare hävdar 

Respondent A att en process aldrig är lik en annan och att det dessutom kan uppstå en 

problematik när flera investmentbanker är rådgivare vid en börsintroduktion. De menar dock 
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att det är högst beroende av vilken roll man har, då man som bookrunner egentligen inte har 

något ansvar för prissättning och tilldelning utan när man genomfört förarbetet tar global 

coordinators och emittenten över vid själva prissättningen. Respondent A menar dock att det 

blir svårare ju fler global coordinators som är inblandade. Vidare betonas skillnaden mellan 

större och mindre börsintroduktioner då de allra största genomförs med en mer 

industrialiserad process än de mindre.  

 

Respondent A belyser RFPs som en faktor då emittenten bjuder in ett flertal investmentbanker 

för att konkurrera om en roll vid dess börsintroduktion. Vid dessa används ofta checklistor då 

emittenten vill vara helt säker på vilka som ska genomföra transaktionen och att inget ska gå 

fel. Respondent A fortsätter med att belysa att mindre case ofta innebär att en investmentbank 

hör av sig till emittenten om att få möjlighet att pitcha sin medverkan vid en eventuell 

börsintroduktion. I dessa fall handlar det snarare om den sociala kontakten och ett initialt 

samtycke kring prissättning, än att en checklista ska prickas av. Anledningen bakom varför 

man använder sig av RFPs menar Respondent A grundas i att bolaget kan var mer välkänt, att 

man har mer att förlora om en eventuell börsintroduktion skulle gå dåligt samt att man vill 

veta mer om respektive investentbanks kunskaper samt kontakter med investerare. Detta 

baserat på var emittenten huvudsakligen grundar sin verksamhet ur ett geografiskt perspektiv.   

 

Respondent B menar att deras bank har en unik erfarenhet inom branschen och har under en 

lång tid varit associerade med börsintroduktioner vilket aggregerat har lett till en god insyn i 

processens olika delar och även till en bred analytisk täckning. En viktig grundbult i deras 

tillvägagångssätt menar Respondent B handlar om price discovery, vilket leder till ett djupare 

samarbete med de institutionella investerarna, vilket redan i ett tidigt stadie av processen ger 

en gedigen bild av prissättningen. Detta är något Respondent B menar att de mindre bankerna 

går miste om då de vanligtvis får förlita sig på åsikter från förmögna privatpersoner och 

retailkunder.  

 

Vidare menar Respondent B att deras transaktionsvolymer är bland de mest omfattande i 

branschen där deras minsta börsintroduktion omfattade 300 MSEK. Detta gör att banken ofta 

ingår i syndikat där de samarbetar med andra banker och rådgivare vid sina transaktioner. Vid 

frågan om dessa samarbeten kan leda till intressekonflikter medger Respondent B att det kan 

skapa ineffektivitet och försvårad koordination, i synnerhet då de arbetar med andra banker på 

samma nivå och då det kan leda till en oklarhet kring det slutgiltiga ansvaret för 
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börsintroduktionen. Samtidigt menar Respondent B att samarbeten skapar helt andra 

förutsättningar för analytisk täckning och att konkurrensen mellan de olika aktiemäklerierna 

kan skapa goda förutsättningar.  

 

Respondent C menar att bankens renommé bygger på deras transaktionserfarenhet och 

träffsäkerhet i sina val av transaktioner och prissättning. Detta är deras främsta säljargument 

och Respondent C menar att investmentbanker som istället arbetar med att försöka sälja in en 

transaktion för en mer attraktiv ersättning och prissättning kan innebära stora risker för 

emittenten. Respondent C fortsätter förklara att det handlar om att upprätthålla sitt track-

record av lyckade transaktioner och det gör banken både för emittenten, investerarna och inte 

minst för sig själv.  

 

“Vi är den rådgivaren som har gjort flest transaktioner på First North-marknaden så där har 

vi en extremt stor transaktionserfarenhet som jag anser blir en tyngd när vi säljer in oss 

själva. Det ger oss en stor förhandlingskraft när vi går in i en upphandling om en 

transaktion.” Respondent C, Bank C 

 

Vidare menar Respondent C att de är effektiva i sina prioriteringar när det gäller att få ett 

rejält genomslag med en begränsad marknadsföringsbudget och att kostnadsmedvetenhet är 

centralt när man arbetar med tillväxtbolag.  

 

“Du kan lägga enorma summor på att köpa ett helt uppslag i Dagens industri men det 

tenderar inte att vara avgörande i det som i slutändan genererar en större mängd 

teckningsanmälningar i erbjudandet.” Respondent C, Bank  

 

Sett till noteringsprocessen arbetar och profilerar sig Bank D som en långsiktig 

helhetsleverantör där de hävdar att noteringsprocessen omfattar alla steg från att förbereda 

bolaget på att bli noterade till att fortsätta arbeta med att hjälpa bolaget under sin tid som 

noterat bolag. Respondent D menar att de har valt att skapa den här typen av helhetslösningar 

för sina kunder då de insåg problematiken med att ha flera olika rådgivare i samma process. 

De hävdar att det leder till många och spridda intressen att ta hänsyn till och att detta sker på 

bekostnad av kunden.  
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“Det slutar ofta med att de olika rådgivarna brukar gå in på varandras områden som leder 

till en prestigekamp i essentiella frågor, vilket kan sluta med att bolagets bästa inte hamnar i 

fokus.” Respondent D, Bank D 

 

Respondent D menar att detta leder till ineffektivitet och att processen blir onödigt dyr för det 

emitterande bolaget. Respondent D menar att de har en stor kostnadsmedvetenhet till skillnad 

från flera andra branschkollegor, i synnerhet de större bankerna som verkar i det andra 

segmentet. De menar att om man ser till volymen kapital som de tar in kontra den ofantligt 

mycket större som de stora bankerna tar in, så ställs det mycket högre krav på att kapitalet 

används för att bringa tillväxt i bolaget snarare än att lägga det på exempelvis 

marknadsföring.  

 

Vidare argumenterar Respondent D att deras kostnadsmedvetenhet till stor del grundar sig i 

att de har lyckats strömlinjeforma noteringsprocessen genom att behålla samtliga delar av 

processen in-house och att de på så vis tar kontroll över kostnaderna. Respondent D förklarar 

att det finns en stor skillnad mellan deras processer och de större bankernas. Detta då de större 

bankerna är anpassade för ett större format och att det är svårt för dessa att gå in och avlasta 

och vara pedagogiska när det kommer till de mindre frågorna.  

 

“Med tillväxtbolagen har vi lärt oss att det handlar om att avlasta och vara pedagogiska. Vi 

håller våra kunder i handen och berättar vad som krävs innan, under och efter 

börsintroduktionen.” Respondent D, Bank D 

 

5.4.3 Synen kring vad som utgör en bra börsintroduktionskandidat 
 
Respondent A menar att ett bra case utgörs av ett moget bolag som i samtliga relevanta 

aspekter är redo för en notering och där man som rådgivare inte kommer stöta på några 

överraskningar. Respondent A menar att detta är en genomgående filosofi bland de större 

bankerna och att det är något som skiljer sig från de mindre investmentbankernas som inte 

verkar ha några begränsningar när det kommer till bolagens mognad. Ett bra case speglas 

även ofta i att bolaget har en “bra bok”, dvs. att man har lyckats attrahera långsiktiga 

investerare som är villiga att teckna ett stort innehav till ett attraktivt pris, vilket de anser är 

den primära tanken med en börsintroduktion.  
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Respondent B menar att väldigt många olika typer av bolag är kompatibla med börsen och att 

Bank B har haft samtliga branscher representerade under den senaste femårsperioden. Det 

viktigaste enligt Respondent B är att bolaget som organisation är förberett på de informations- 

och strukturmässiga kraven som ställs på ett noterat bolag med korrekt rapportering, styrelse 

och andra organisatoriska organ. Vidare menar Respondent B att det alltid blir mer intressant 

med tillväxtbolag och att dessa alltid premieras av börsen. Slutligen menar Respondent B att 

de vill kunna vända sig till den institutionella marknaden, vilket brukar kräva en värdering på 

minst 500 MSEK och helst väsentligt mer än så. Den långsiktiga trenden visar dock på att den 

gränsen flyttas upp med tiden. 

 

Respondent D hävdar att de är väldigt kräsna i sin selektering av case och att de utgår från ett 

50-tal parametrar då de överväger att arbeta med ett bolag. Respondent D menar att den 

vanligaste anledningen till att de tackar nej till erbjudanden är att bolaget inte är tillräckligt 

moget och att det saknas en gedigen plan för hur man har tänkt realisera sina idéer. Det kan 

antingen handla om att idéerna är för spretiga för att marknaden ska kunna mäta någon 

utveckling eller så kan det röra sig om en ny teknologi som man ännu inte har ett tydligt 

användningsområde för.  

 

Då Bank D främst arbetar mot segmentet med små och medelstora bolag är “en tydlig 

tillväxtresa” ett centralt kriterium vid deras selektering. Vidare menar Respondent D att detta 

är precis den typen av case som deras investerare är intresserade av.   

 

“Små och fina bolag som tuffar på i sin egen takt tenderar att vara mindre intressanta som 

investeringsobjekt. Rent krasst kan investerarna då hellre lägga pengarna på större och mer 

stabila bolag men samtidigt få ut ungefär samma avkastning till en betydligt lägre risk.” 

Respondent D, Bank D 

 

Värderingen av bolaget menar Respondent D även är centralt, både sett till konkurrenskraft 

och sundhet. Respondent D menar att det måste finnas en tydlig koppling mellan hur bolaget 

och värderingen har utvecklats över tid och hur detta har påverkats vid en tidigare eventuell 

kapitalanskaffning.  
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5.4.4 Prissättningsmomentet vid en börsintroduktion 
 

Bank A menar att man har blivit bättre på att prissätta och att cornerstone investors är en stor 

del bakom denna förbättring.  

 

“Förut var det investmentbankens värderingar som styrde, sedan aktieanalytikernas och om 

det inte stämde blev det jobbigt. Nu är det ankarinvesterare och cornerstone investors som 

bygger prissättningen, vilka är långsiktiga och stabila investerare som är väl pålästa innan 

teckning i en börsintroduktion. Med dessa har vi blivit betydligt bättre på att prissätta.” 

Respondent A, Bank A 

 

Vidare antyder Bank A att cornerstone investors inte förekommer vid mindre 

börsintroduktioner då dessa investerare tillika stora pensionsfonder som exempelvis Alecta 

och Robur har ett minimum att investera per transaktion. Respondent A anser att detta leder 

till att den stora volatiliteten bland mindre börsintroduktioner är oundviklig. Sedan fortsätter 

Respondent A att förklara att man aktivt arbetar för en underprissättning och att cirka 5-15% 

är att föredra. De menar att en attraktiv teckningskurs är en förutsättning vid 

börsintroduktioner.  

 

Dock hävdar Respondent A att det är emittenten som fastställer den slutgiltiga 

teckningskursen. I deras fall, då ofta flera banker är involverade, lägger syndikatet 

tillsammans fram ett förslag på prissättning som ämnar skapa stabilitet i boken. Sedan är det 

upp till säljaren att ta ställningen till vad som framförts. Slutligen är det emittenten som 

beslutar kring prissättningen och om det då inte råder samtycke från alla inblandade parter 

kan investmentbanken slutligen backa ur. Vidare menar Respondent A att graden av 

underprissättning är starkt kopplat till storleken på det utgivande bolaget och den upplevda 

bolagskvalitén samt att det skiljer sig mellan de olika marknaderna. Respondent A menar att 

det finns ett tydligt samband mellan en mindre storlek på bolaget samt en sämre upplevd 

bolagskvalitet och en högre grad av underprissättning, men varför så är fallet har 

respondenten ingen vidare förklaring till.  

 

“Bolagskvalitet och -storlek påverkar [underprissättning] i en mycket stor utsträckning och 

skillnaden ser vi tydligt återspegla den statistik vi ser framför oss på de olika marknaderna. 

Det är föga förvånande att det ser ut som det gör.” Respondent A, Bank A 
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Respondent B menar att prissättningen är en gradvis process som intensifieras mot slutet av 

introduktionsprocessen. Ett par månader före introduktionen brukar banken träffa intressanta 

nyckelinvesterare vid en så kallad early look för att få en känsla för jämförelsebolag och 

övriga tankar kring det emitterande bolaget. Därefter gör aktieanalytikerna en omfattande 

utredning av bolaget som brukar landa i ett intervall mellan jämförelsebolagens multiplar. 

Följt av detta, cirka en månad före introduktionen, samlas samma nyckelinvesterare, följt av 

feedback, sammanställning och en prissättning som därefter mynnar ut i en slutlig gallring av 

investerare.  

 

Respondent B fortsätter med att berätta att man slutligen adderar en börsnoteringsrabatt på 

den slutliga prissättningen för att säkerställa en omedelbar uppgång av aktiekursen på 

eftermarknaden. Vidare menar Respondent B att det är svårt att alltid pricka rätt på 

börsnoteringsrabatten men att deras snitt ligger runt 5-10 %, vilket även motsvarar vad de 

strävar efter. Detta upplägg, menar Respondent B, brukar tillfredsställa både investerare och 

emittent. Varför det är så viktigt att hamna på omkring 5-10 %, menar Respondent B, handlar 

om att en allt för kraftig uppgång brukar skapa en typ av inflation vilket kan leda till ett allt 

för högt tryck på aktiens omsättning. Motsatt gäller en allt för svag uppgång på “bara” 3 % då 

det tenderar att skapa en oro bland investerarna som kan bli pressade att tidigt vilja sälja. Då 

det vanligtvis omsätts stora mängder aktier under första handelsdagen kan detta leda till att 

det snabbt går åt andra hållet, alltså att aktien istället börjar falla.  

 

Respondent B exemplifierar med ett nyligen uppmärksammat case som upplevde detta 

scenario, vilket slutade med en överprissättning. Detta menar Respondent B inte gagnade 

någon av parterna och att det olyckligt nog slutade med ett mediedrev som överdramatiserade 

händelsen. Respondent B fortsätter att berätta att händelsen tillfälligt har rubbat förtroendet i 

marknaden och har skapat ett negativt sentiment som även har smittat av sig på andra aktörer. 

Slutligen menar Respondent B att detta alltid är en risk vid ovanligt uppmärksammade case 

men att det ofta blåser över med en ny lyckad transaktion på marknaden.  

 

Vid frågan om var gränsen går för en rimlig prissättning menar Respondent C att det inte finns 

ett egenvärde i en allt för hög grad av underprissättning men att den viktigaste frågan vid en 

börsintroduktion samtidigt är att säkerställa en överteckning av aktien samt positiv 

aktieutveckling, vilket vanligtvis möjliggörs av en god “IPO-rabatt”. Respondent C menar att 

de eftersträvar olika nivåer av underprissättning beroende på typ av bolag samt vilket stadium 
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bolaget befinner sig i. För bolag som har uppnått en egen lönsamhet brukar Bank C eftersträva 

en underprissättning om cirka 30 % men för tillväxtbolag, som kanske inte ens har en 

omsättning, eftersträvas upp mot 50 %.  

 

Respondent C fortsätter att berätta att den stora frågan inte handlar om rabatt eller inte utan 

var rabatten ska sättas. Vidare menar Respondent C att de vanligtvis arbetar med tillväxtbolag 

som i många fall knappt genererar en omsättning och än mindre ens något resultat, vilket 

sätter traditionell relativ- och DCF-värdering åt sidan. Istället menar Respondent C att de 

använder ett relativ-resonemang där de utgår från andra bolag med samma struktur som 

nyligen har gjort en liknande resa. Vidare menar Respondent C att de försöker tyda 

potentialen i bolaget sett till parametrar som adresserbar marknad samt organisationens 

förutsättningar. Därefter får det mynna ut i någon typ av rimlig värdering som screenas bland 

tilltänkta investerare följt av en dialog med det emitterande bolaget.  

 

Respondent C menar att det emitterande bolaget alltid har sista ordet när det kommer till 

prissättningen då detta är ett beslut som fattas av styrelsen och de befintliga aktieägarna. 

Vidare berättar Respondent C att detta är en diskussion som redan sker med bolaget under 

mandatfasen av introduktionen där prissättning, upplägg och villkor fastställs. Slutligen 

berättar Respondent C att det händer att prissättningen ändras under processens gång om de 

upptäcker att intresset är svalare än vad de initialt hade trott.  

 

Vid frågan om emittenten inte blir besviken då denna går miste om kapital vid en alltför låg 

prissättning menar Respondent C att emittenten blir nöjd när de uppnår en positiv 

aktiekursutveckling om banken lyckats kapitalisera till den önskade nivån.  

 

“Det är väldigt sällan emittenten blir besviken när man står och ringer i klockan och precis 

genomfört en positiv transaktion.” Respondent C, Bank C  

 

Respondent C berättar om en nyligen uppmärksammad börsintroduktion som gick väldigt 

dåligt då den var överprissatt. Han menar att det har rubbat förtroendet för marknaden då en 

viss rådgivares felprissättning även smittar av sig på investerarnas inställning till samtliga 

rådgivare och samtliga transaktioner. Respondent C fortsätter att berätta att man som mindre 

rådgivare har råd att göra fler misslyckade transaktioner än de större och mer kommersiella 
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bankerna då man har ett bra track-record med många lyckade transaktioner och därmed har 

garderat sig med ett gott anseende.  

 

Bank D verkar främst inom segmentet “små och medelstora tillväxtbolag”, vilket innebär att 

de i flera av sina case har begränsad tillgång till hårda värden, exempelvis en omsättning att 

basera sina värderingar på. Respondent D hävdar att det är väldigt annorlunda jämfört med att 

använda vedertagna värderingsmodeller och att det istället handlar om att känna av 

marknaden och att ha en känsla för vad de tror att investerarna är villiga att betala för ett case. 

 

“Det finns knappt några värderingsmått i vår värld så istället handlar det om erfarenhet och 

att alltid ha tassarna nere i terrängen.” Respondent D, Bank D  

 

Bank D menar att det viktigaste vid en lyckad prissättning och kapitalisering är att samtliga 

parter ska känna sig nöjda och att det finns en god balans mellan deras olika intressen. Då ska 

det inte ske någon oskälig utspädning på det befintliga ägandet samtidigt som erbjudandet 

varit tillräckligt attraktivt för att anskaffa goda nivåer kapital på marknaden.  

 

Vid prissättningsmomentet menar Bank D att det finns en hög delaktighet bland det utgivande 

bolagets styrelse och ledning samt befintliga aktieägare och att banken aldrig skulle tacka ja 

till ett erbjudande om det inte rådde samtycke kring prissättningen.  

 

“Vi säger naturligtvis vad vi tycker, om vi anser att vi kan göra ett bra jobb med att anskaffa 

kapital kring en viss nivå eller inte. Om inte är vi ärliga och tydliga med att de borde söka sig 

till en annan rådgivare och då är det inga hard feelings.” Respondent D, Bank D 

 

Bank D hävdar att skälighet och konkurrenskraft är två nyckelord när det kommer till en 

lyckad prissättning. De menar att det måste finnas ett tydligt incitament för en eventuell 

värdestegring inför att ett bolag ska börsnoteras och att man annars riskerar att ett fåtal 

individer profiterar på allmänhetens bekostnad. Vidare menar Bank D att oskäliga 

prissättningar hämmar förtroendet i deras eget arbete, branschen och marknaden. Samtidigt 

menar Bank D att konkurrenskraften är lika viktig, annars kommer investerarna välja ett annat 

case av en annan konkurrerande rådgivare.  
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“Vi värnar om förtroendet i det vi själva gör men även förtroendet i marknaden. Låter kanske 

lite klyschigt och visionärt, men det är så vi försöker arbeta. Vi går med en etisk murbräcka i 

finansbranschen, om man får lov att uttrycka det så.” Respondent D, Bank D 

 

5.4.5 Hur respektive bank arbetar med tilldelning  
 

Respondent A menar att de alltid arbetar med ankarinvesterare och cornerstone investors för 

att minimera volatiliteten i boken. De arbetar inte efter en viss andel utan det beror helt och 

hållet på vilken typ av bolag och bransch de arbetar med. Dock har banken en så kallad 

engagement committee, vilken granskar den här typen av beslut och brukar ha som riktlinje att 

halva boken ska utgöras av institutionella investerare. Vidare menar Respondent A att de 

exempelvis vid komplexa biomedicin-bolag brukar vilja ha en större andel ankarinvesterare 

då dessa typer av bolag anses vara mer riskfyllda. Däremot brukar de vid större case med 

välkända varumärken ha en mindre andel institutionella investerare då intresset bland 

retailkunder brukar vara stort. Detta är dock ett typexempel som bankens engagement 

committee brukar flagga för eftersom en mer retailkund-betonad bok inger större volatilitet 

samt att första handelsdagen riskerar att gå dåligt, vilket ger banken ett dåligt rykte.  

 

Respondent A menar att de alltid skapar och försöker utgå ifrån en önskelista av tilltänkta 

investerare inför varje tilldelning. Många gånger handlar det om att hitta sektorspecifika 

investerare som har stor tillit till det emitterande bolagets industri och som därtill genomfört 

liknande investeringar tidigare.  

 

Respondent B berättar om cornerstone investors som ett relativt nytt fenomen inom branschen 

som har visat sig framgångsrikt såtillvida att det är populärt från säljsidan då det skapar 

visibilitet var man står i processen samtidigt som det skapar en immunitet mot svängningar i 

sekundärmarknaden genom att få in ett långsiktigt ägande. Respondent B menar att det skapar 

ett högre tryck i caset då marknaden får tävla om en mindre del av erbjudandet vilket skapar 

en god utbuds- och efterfrågedynamik. Respondent B berättar att de använder cornerstone 

investors i majoriteten av sina case och att det har gjort att den utgivna aktien handlas till en 

högre nivå på eftermarknaden. Cornerstone investors får alltid full tilldelning och skrivs med 

i prospektet i marknadsföringssyfte.  
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Respondent B fortsätter med att berätta att banken inte eftersträvar en specifik nivå av 

institutionellt ägande utan att det varierar beroende på typ av case. Vanligtvis brukar det vara 

över 95 % av transaktionsvolymen. Resterande del tillägnas retailkunder i syfte att skapa en 

god spridning i ägandet samt en högre likviditet i aktien då den kommer ut på marknaden. 

Detta regleras även av marknads- och handelsplatserna i termer av den procentuella andelen 

retailkunder men inte i termer av den procentuella andelen transaktionsvolym. Fördelningen 

här, berättar Respondent B, sker inte pro-rata, utan med hänsyn till ett flertal aspekter gällande 

investerarens track-record och långsiktighet och fördelar därefter aktierna. Vidare menar 

Respondent B att det är bolagets styrelse som avgör i tilldelningsfrågan.  

 

Vid frågan om huruvida Bank C arbetar med teckningsförbindelser kontra garantiteckning 

menar Respondent C att de aldrig arbetar med garantiteckning då det anses vara synonymt 

med en felprissättning.  

 

“Det ska vara tillräckligt attraktivt att vilja investera i en börsintroduktion utan att få en 

garanterad ersättning för det, annars är den direkt felprissatt.” Respondent C, Bank C 

 

Respondent C menar att de arbetar med en modell som går att jämföra med de större 

bankernas book-building, med skillnaden att de i en större utsträckning arbetar med sitt 

nätverk av kvalificerade ankarinvesterare, vilket i deras fall inkluderar mindre institutioner 

samt förmögna privatpersoner, snarare än rena institutionella investerare. Vidare menar 

Respondent C att det har varit begränsat med institutionellt kapital på Aktietorget och NGM 

Nordic MTF men att Nasdaq First North har börjat få en större andel då institutionerna börjat 

gå ner i transaktionsvolym för att ta del av avkastningen som finns att hämta.  

 

Respondent C menar alltså att de initialt i steg ett, innan de har offentliggjort någon 

information om en kommande börsintroduktion, samlar en grupp kvalificerade investerare för 

att presentera det emitterande bolaget samt upplägget för att sedan ta emot deras bemötande 

och tankar om prissättningen. Respondent C menar att detta är ett effektivt sätt att få en känsla 

för huruvida det finns ett intresse för det emitterande bolaget samt för att bygga upp en stor 

förväntan inför steg två.  
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“Vi vill komma åt folk som är vana vid den här typen av investeringar och som kan tycka till i 

frågan. Fyller vi ett rum med tio sådana individer så kan vi ganska snabbt få en känsla för om 

det finns ett intresse för bolaget eller inte.” Respondent C, Bank C 

 

Efter den initiala presentationen menar Respondent C att de tar emot teckningsåtaganden och 

att de direkt har som mål att uppnå en överteckning men att de slutligen nöjer sig med att 

handla upp mellan 50–70 % av transaktionsvolymen, baserat på hur mycket de vill och 

behöver släppa till retailkunder. Det första steget, menar Respondent C, handlar om att skapa 

en så stor förståelse och hög sannolikhet som möjligt för att börsintroduktionen ska få ett bra 

bemötande när den väl lanseras till kunderna.  

 

“Vi har en strategi att försöka skapa en känsla hos investerarna att vi arbetar med ett väldigt 

intressant bolag.” Respondent C, Bank C  

 

Vid steg 2 menar Respondent C att de primärt arbetar med att få in teckningsåtaganden från 

sina cirka 9 000 depåkunder då dessa är premierade vid tilldelning i introduktionen genom 

sina åtaganden mot banken. Genom att vända sig mot sina depåkunder och själva hantera 

teckningsåtaganden menar Respondent C att de, förutom att ha något att luta sig tillbaka mot, 

även slipper betala avgifter till exempelvis Avanza och Nordnet. Dessa hanterar slutligen 

resterande teckningsanmälningar från nya investerare för att antingen komma över tröskeln på 

300 aktieägare eller för att skapa en bättre likviditet inför handeln.  

 

Efter genomförd teckningsperiod berättar Respondent C att en tilldelningsprocess inleds med 

att ankarinvesterarna blir fullt tilldelade och att det därefter sker pro-rata. Då de vanligtvis 

strävar efter god överteckning dras varje investering ner skalenligt för att slutligen uppnå en 

fulltecknad bok. Att de eftersträvar en god överteckning menar Respondent C senare används 

för att fortsätta bygga upp förväntningar bland investerarna.  

 

“Efterfrågas 5 MSEK tilldelar vi principiellt bara 3,5 MSEK. När investeraren senare frågar 

varför de inte blir tilldelade det efterfrågade beloppet så kan vi skryta om att det finns ett 

enormt intresse.” Respondent C, Bank C 

 

Bank D arbetar nästan uteslutande med teckningsförbindelser och enbart i undantagsfall med 

garantiteckning. Detta är ett beslut de har fattat då de upplever att garantiteckningar utgör en 



75 
 

onödig extrakostnad i form av utbetalning av teckningspremier, som gör att emittenten går 

miste om tillväxtkapital. Respondent D anser att garantiteckningar riskerar att leda till att 

investerare “jagar premier” i hopp om att aktien ska bli fulltecknad för att direkt kunna ta ut 

en premie utan att i själva verket teckna aktier i bolaget.  

 

“Även om det gör det svårare för oss att få en accept från investerare utan garantiteckning så 

blir det här upplägget bäst för våra kunder i det långa loppet.” Respondent D, Bank D 

 

För Bank D inleds tilldelningsprocessen i normalfallet med att deras investeringsnätverk av 

ankarinvesterare får möjlighet att lämna teckningsförbindelser och erhåller en 

kompensationsmässig garanterad tilldelning. Därefter kontaktas ett bredare nätverk av 

klassiska småsparare där i princip all tilldelning sker pro-rata, dvs. proportionsvis efter vad 

som har investerats. Vidare menar Respondent D att de ibland även undvarar en viss andel av 

tilldelningen till en så kallad “strategisk part” som de gärna vill ha in i bolaget då det kan 

tillföra ett extra värde för resterande aktieägare. Slutligen menar Respondent D att de efter 

uppnådd fullteckning har som grundregel att alltid uppnå en så stor ägarspridning som 

möjligt.  

 

Bank D saknar en specifik målsättning av andel ankarinvesterare vid sina börsintroduktioner 

och Respondent D menar att det inte är något de styrs eller begränsas av. Respondent D 

hävdar att de aldrig skulle initiera en process utan att vara helt säkra på att sannolikheten var 

tillräckligt god för att lyckas, oavsett en viss andel ankarinvesterare eller inte. Då de själva 

står för den finansiella risken menar Respondent D att detta fungerar som självreglerande i 

ansvarstagandet att bara rådgiva bolag med god potential att lyckas med en framgångsrik 

notering.  

 

5.4.6 Investmentbankernas ersättning och incitament 
 
Respondent A menar att banken vanligtvis erhåller en ersättning som är baserad på en viss 

procent av inhämtat kapital, transaktionsvolymen. För mindre case har de däremot ofta en 

minimumavgift. Därefter tillkommer en diskretionsavgift om processen har gått som väntat. 

Vidare menar de att prissättningen aldrig har en direkt påverkan på avgiften utan att den helt 

är baserad på transaktionsvolymen.  

 



76 
 

Bank B arbetar efter en ersättningsstruktur som grundar sig i en grundavgift, baserad på 

transaktionsvolymen, följt av en diskretionsavgift som baseras på huruvida bolaget anser att 

introduktionen varit lyckad eller inte.  

 

Respondent B diskuterar osunda incitament kopplat till transaktionsvolym, prissättning och 

bankernas ersättning i samband med rådgivningen av en börsintroduktion. Respondent B 

menar att det är mer komplext att agera rådgivare än att bara maximera intäkterna. Ska man 

vara en långsiktig aktör på marknaden krävs det att man skapar ett gott anseende med ett 

track-record som visar att man hamnar rätt i sina värderingar och introducerar bra bolag. 

 

“Skulle man som rådgivare ha fel inställning och maximera vinsterna vid ett enskilt case 

skulle det gå snabbt utför. Vi gör 20 börsintroduktioner om året så det handlar om vad vi 

aggregerat lyckas åstadkomma.” Respondent B, Bank B  

 

Respondent C berättar att de alltid agerar ankarinvesterare i sina egna börsintroduktioner och 

att det är ett naturligt sätt att dela risken med sina investerare men är även ett bevis för att de 

långsiktigt står bakom bolagets utveckling och inte är på jakt efter ett snabbt arvode. Vidare 

berättar Respondent C att både de emitterande bolagen och investerarna upplever det som 

positivt och ser det som ett stöd. Respondent C medger samtidigt att detta kan skapa 

incitament för en högre grad av underprissättning men att de är medvetna om problematiken 

och har en särskild hantering för frågor som rör intressekonflikter.  

 

“Vi har en intressekonflikt och en problematik där det, oaktat hur vi hanterar det internt, 

kommer finnas incitament för oss att trycka ner värderingen. Men drar man det i 

förlängningen så arbetar de större bankerna enligt samma modell där delar av 

investeringarna kommer från bankernas egna fonder.” Respondent C, Bank C 

 

Vidare berättar Respondent C att det finns en “chinese wall”, dvs. en tydlig distinktion mellan 

bankens avdelningar för rådgivning och investeringar som säkerställer att de arbetar korrekt 

då de konstant lever under tillsynsplikt från Finansinspektionen. 

 

Respondent C berättar att de arbetar efter en modell som utgår från en fast månadsavgift som 

avser att täcka alla kostnader samt säkerställa att bolaget håller uppe ett tempo i processen för 

att inte göra den onödigt utdragen. Utöver den månatliga avgiften tillkommer sedan en 
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framgångsavgift, en diskretionsavgift, som baseras på en procentsats av transaktionsvolymen. 

Respondent C menar att de alltså måste lyckas med transaktionen för att få maximalt betalt.  

 

Respondent D anser att rådgivarens ersättning inte bör vara beroende av transaktionsvolymen 

de säljer in till sina kunder. Respondent D menar att det är oerhört viktigt för kunden att 

klargöra den här typen av frågor med sin tilltänkta rådgivare och att rådgivaren i sin tur är 

transparent med att redovisa hur de arbetar med incitament. Respondent D menar att de har 

tagit beslutet att gå långt när det kommer till allt som kan betraktas som osunda incitament 

och arbetar därför helt utan rörliga ersättningar beroende av uppnådd transaktionsvolym samt 

inga bonusar och det råder totalförbud för anställda att investera på hela MTF-marknaden i 

Sverige och Norden. 

 

“Utöver ersättning kopplat till transaktionsvolymen borde alla rådgivare redovisa hur de 

arbetar med incitament bland sina anställda och alla bolag borde ställa den här typen av 

frågor till sin rådgivare. Det är alltid bolagets intresse i första hand, inte rådgivarens 

privatekonomiska intressen. Förtroendefrågan är otroligt viktig så här försöker vi ligga i 

bräschen” Respondent D, Bank D 
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6. Analys 

I detta kapitel flätas studiens kvantitativa och kvalitativa data ihop i syfte att skapa en analys 

med avstamp i referensramen. Gemensamt kommer detta kapitel ligga till grund för att 

besvara studiens undersökningsfrågor i en sammanfattande analysmodell. 

 

6.1 Den svenska marknaden för börsintroduktioner 
 
Den i studien observerade femårsperioden 2013–2017 har i enlighet med den såväl 

kvantitativa som kvalitativa datainsamlingen visat på en stark marknad för svenska 

börsintroduktioner, i bemärkelsen av en hög aktivitet och att fortsatt höga nivåer av 

förstadagsavkastning har påvisats. Detta faktum demonstreras i studiens kvantitativa data av 

en hög aktivitet både sett till antalet börsintroduktioner men även höga transaktionsvolymer 

och variation i typer av bolag och rådgivare (bilaga 2).  

 

Det rådande läget, tillika våren 2018, har däremot visat på en markant avsvalnande marknad 

som i sin tur speglas av en stor försiktighet och noggrannare selektering av såväl investerare 

som rådgivare. Detta är en bild som återfinns hos samtliga respondenter som samtidigt har 

olikartade upplevelser och förklaringsgrunder till situationen. De gemensamma 

beskrivningarna som bankerna har återgett gäller en osäkerhet ur ett makroperspektiv, en 

pågående förändring av den regulatoriska miljön samt ett tillfälligt negativt sentiment som 

orsakats av enstaka misslyckade börsintroduktioner.  

 

Bortsett från Respondent A anser samtliga respondenter att den rådande miljön på 

börsintroduktionsmarknaden, trots försvårande omständigheter och ett minskat utbud, i 

slutändan mynnar ut i en ökad kvalitet på bolagen då de väl noteras. Detta då det rådande 

läget har skapat formella och informella kravställningar på bolagens prestanda. Som kontrast 

skildrar Respondent A marknaden med större utmaningar i form av försämrad kvalitet på 

bolagen, förseningar i processerna, en lägre absolut avkastning samt påtryckningar om vidare 

prissänkningar från de institutionella investerarna.  
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Den av respondenterna upplevda goda marknaden för börsintroduktioner under perioden 

2013–2017 återspeglas även i denna studies kvantitativa data som i enlighet med tidigare 

genomförda studier visar på en statistisk signifikans kring underprissättning på den svenska 

börsintroduktionsmarknaden (tabell 4, sid. 47). Som illustreras i graf 5 har de uppmätta 

nivåerna av underprissättning fluktuerat men trenden är att de minskat med tiden.    

 

Graf 5: Utveckling av underprissättning på den svenska marknaden 

 

 

Detta faller inom ramen för det Rydqvist (1997) hävdar kring den historiska förändringen vid 

tillvägagångssättet i hur man prissätter börsintroduktioner tillsammans med det ökade 

informationsflödet mellan investerare och emitterande bolag. Detta håller Respondent C med 

om och betraktade utvecklingen som en konsekvens av ökade regulatoriska krav på både de 

bolag som avser börsnoteras, men även kring hur investmentbankerna genomför processen. 

Vidare betonade Respondent A att man genom mer effektiva metoder, tillika användningen av 

cornerstone investors, har blivit bättre på att prissätta. Detta eftersom dessa investerare 

genomför en mer extensiv analys innan de väl tecknar i börsintroduktionen samt att 

cornerstone investors redan tidigt i processen inger ett gott rykte och höga förväntningar om 

det emitterande bolaget.  

 

Vidare hävdar samtliga respondenter att en börsintroduktion bör handlas till en rabatt och 

argumenterar att detta är en förutsättning för att skapa en attraktivitet för aktien då den både 
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ska handlas på primär- och sekundärmarknad. Att avstå från denna grundprincip och inte 

underprissätta bör alltså ses som ett enormt risktagande då det inte skapar den utbuds- och 

efterfrågedynamik som erfordras för att uppnå en köpkraft bland investerarna.  

 

Det oundvikliga status quo av underprissättning som Beatty och Ritter (1986) presenterade är 

således även ett faktum på den svenska marknaden för börsintroduktioner. Detta då denna 

studie kan hävda ett konsensus baserat på den genomförda statistiska analysen enligt tabell 4 

(sid. 47) som visar på att underprissättning existerar, samtidigt som den enhetliga 

uppfattningen av studiens välrenommerade respondenter adderar till tidigare presenterade 

studier och teorier, vilka understryker underprissättningens existens.  

 

Den de facto rådande underprissättningen på börsintroduktionsmarknaden bör vidare ses som 

ett sätt att undvika risktagande i form av att uppröra investerare och slutligen riskera att möta 

skadeståndstalan. Detta i enlighet med teorin kring ”The Lawsuit Avoidance” utgiven av 

Huges och Thakor (1992) och även det Ibbotson (1975) och Tinic (1998) betonar i att 

investerare är riskaverta och att underprissättning är positivt korrelerad med risk. Då en 

lagändring genomförs, vilken resulterar i en striktare regulatorisk miljö, ökar risken och 

således även underprissättningen i syfte att undvika upprörda investerare. Samtidigt visar 

internationella studier av Keloharjo (1993) och Kunz och Aggarwal på samma nivåer av 

underprissättning trots varierande regulatoriska miljöer på olika marknader, vilket borde 

nyansera problematiken. Sambandet har i denna studie kvantifierats genom att illustrera 

skillnaden mellan mer och mindre regulatoriska marknader tillika mellan handelsplatser och 

marknadsplatser.  

 

Som tabell 9 (sid. 54) illustrerar fastställs att marknadsplatsen Nasdaq OMX Stockholm 

underprissätter i en högre utsträckning än handelsplatserna Nasdaq First North, Aktietorget, 

och NGM Nordic MTF, med andra ord ett resultat som bekräftar teorin kring ”The Lawsuit 

Avoidance”. Å andra sidan, vid analys av risk borde därtill även volatiliteten vara större bland 

introduktionerna på Nasdaq OMX Stockholm än på de resterande handelsplatserna, vilket inte 

är fallet, då variansen uppgick till 5 % på alla Nasdaq OMX Stockholms börsintroduktioner 

och hela 13,3 % på de senare. Vidare gällande vilka sorters banker som agerar på respektive 

marknad är de mer välrenommerade bankerna inom Tier 1 nästan exklusivt representerade på 

Nasdaq OMX Stockholm och Tier 2 på Nasdaq First North, Aktietorget och NGM Nordic 

MTF (tabell 11, sid. 56). Vidare gällande NGM Nordic MTF som representerar högst 
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volatilitet, återfinns endast bankerna i Tier 2. Anledningen bakom detta är att bankerna i Tier 

1 inte tar risken att noteras på en så oreglerad marknad samt att publiciteten inte är lika stor på 

NGM Nordic MTF som på andra marknader, vilket är något som påvisas genom den 

kvalitativa empirin. Det faktum att de större investmentbankerna inte är verksamma på de mer 

riskfyllda handelsplatserna faller väl in på teorin skapad av Chammanur och Fulghieri (1994) 

som betonar att investmentbankerna har ett större reputational capital att riskera om en 

börsintroduktion skulle anses vara misslyckad. Tilläggningsvis sker en stor regulatorisk 

förändring på de mindre marknaderna och framförallt på Nasdaq First North, vilket enligt 

teorin ”The Lawsuit Avoidance” skulle innebära en ökad underprissättning under studiens 

undersökta period, något den kvantitativa empirin stödjer (tabell 9, sid. 54).  

 

Således, genom en bekräftande kvalitativ empiri fastslås att ”The Lawsuit Avoidance 

Hypothesis” existerar på den svenska marknaden, men att även flertalet tester bör genomföras 

för att vidare fastställa i vilken utsträckning den regulatoriska förändringen har skett på 

handelsplatserna, med störst fokus på Nasdaq First North. 

 

6.2 Skillnader i underprissättning mellan Tier 1 och Tier 2 
 
Den teori som Beatty och Ritter (1986) presenterar gällande kopplingen mellan 

investmentbankers rykte och underprissättning har stått till grund för att analysera 

skillnaderna mellan de två segment av investmentbanker som denna studie har valt att 

klassificera som Tier 1 och Tier 2. Teorin baserades på en empirisk studie som hävdar att mer 

välrenommerade investmentbanker underprissätter i en lägre grad än mindre välrenommerade 

banker. Detta kom senare att utvecklas till att underprissättning är positivt korrelerad med 

högre grad av osäkerhet, vilket följaktligen innebär ett högre risktagande samt ett lägre 

reputational capital vid börsintroduktioner med högre grad av underprissättning (ibid.).  

 

Förvånansvärt nog motsägs teorin av denna studies kvantitativa empiri som visar på en högre 

genomsnittlig underprissättning bland de större och mer välrenommerade bankerna inom Tier 

1 än bland de mindre bankerna i Tier 2 (tabell 6, sid. 49). Däremot visar statistiken en stor 

skillnad i volatilitet mellan de två segmenten, vilket är i likhet med vad Beatty och Ritter 

(1986) presenterade i sin studie. Skillnaden påvisas genom en betydligt lägre 

standardavvikelse bland bankerna i Tier 1 än dem i Tier 2, vilket tyder på den märkbara 

osäkerheten vid noteringar genomförda av banker i Tier 2. Vidare framgår det även i den 
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kvantitativa empirin att andelen överprissatta respektive underprissatta börsintroduktioner 

väsentligt skiljer sig åt mellan de två segmenten, där Tier 2 har ungefär hälften av 

börsintroduktionerna överprissatta medan ungefär endast en fjärdedel återfinns inom Tier 1 

(graf 2, sid. 50). Med detta taget i beaktning förefaller det rimligt att resultatet skulle visa på 

att Tier 2 underprissätter i en högre utsträckning än Tier 1, om alla överprissatta 

börsintroduktioner eliminerades, vilket det justerade statistiska testet redovisar i tabell 7 (sid. 

51). Detta antagande förstärks av den kvalitativa empirin där det framgår att respondenterna i 

Tier 1 definierar en god underprissättning inom spannet 5–15 % medan bankerna i Tier 2 

definierade sådan i spannet 30–50 %.  

 

Skillnaderna mellan segmenten i graden av underprissättning underbyggs vidare av de 

olikheter i tillvägagångssättet vid prissättningsmomentet som presenteras i den kvalitativa 

empirin. Respondent A diskuterar det faktum att investmentbanker i Tier 2 inte har 

möjligheten att använda sig av cornerstone investors i samma utsträckning som de i Tier 1. 

Cornerstone investors är något som Respondent A menar minskar osäkerheten i erbjudandet 

då dessa inger ett självförtroende såtillvida att det vinner uppmärksamhet på 

sekundärmarknaden. Något som, likt tidigare diskuterat, talar för en större osäkerhet inom 

Tier 2 är att projekten som återfinns inom segmentet till stor del utgörs av tillväxtbolag, vilket 

samtliga respondenter är eniga om skapar en större komplexitet vid prissättning då det inte 

finns några vedertagna värderingsmodeller att använda sig av.  

 

Enligt Chemmanur och Fulghieri (1994) antar inte prestigefulla banker riskfyllda projekt, då 

de menar att större banker har mer att förlora i termer av marknadsandel om en 

börsintroduktion skulle förefalla misslyckad. Teorin av Chemmanur och Fulghieri (1994) 

liknar den av Beatty och Ritter (1986) och Booth och Smith (1986) gällande vad som betonar 

reputational capital. Genom både kvalitativ och kvantitativ empiri understryks teorierna, där 

volatiliteten mellan och andelen överprissatta börsintroduktioner från respektive segment 

förklarar teorins anspråk (tabell 6, sid. 49; graf 1, sid. 50; graf 2, sid. 50). Inom den 

kvalitativa empirin hävdar Respondent C, som verkar inom Tier 2, att man som mindre bank 

har fler chanser på sig att misslyckas innan investerare och emittenter sänker sin syn på 

bolaget medan de större bankerna saknar den möjligheten, något som direkt syftar på teorin 

kring reputaitonal capital. Vidare återfinns exemplet från Respondent B som precis 

genomfört en börsintroduktion med negativ förstadagsavkastning. Respondent B förklarar det 

hela som olyckligt och att det påföljande mediedrevet skapade ett negativt sentiment i 
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marknaden. Respondent A, som också diskuterar kring samma börsintroduktion, menar att en 

transaktion som denna påverkar hela marknaden, vilket man som storbank inte kan gå fri från, 

till skillnad från de mindre aktörerna. Detta tydliggör skillnaden i omfattningen av sitt 

reputational capital och förtydligar att Bank A och B har betydligt mycket mer att förlora vid 

misslyckande jämfört med Bank C och D.  

 

6.3 Sofistikeringsgraden av processerna bland Tier 1 och Tier 2  
 
Baserat på studiens kvalitativa empiri går det att fastställa en skillnad i sofistikeringsgraden 

för introduktionsprocessen mellan Tier 1 och Tier 2. De större investmentbankerna, tillika 

Bank A och Bank B, drabbas av en högre konkurrens vid mandateringen då de i större 

utsträckning medverkar på RFPs än vad Bank C och D gör. Därtill, som Respondent A 

bekräftar, när en RFP väl används för att skapa ett urval av investmentbanker, implementeras 

en checklista, något som även Espinasse (2014) menar illustrerar skillnaden mellan 

segmenten ytterligare. Anledningarna till varför endast de största börsintroduktionerna 

använder sig av RFPs anser författarna baseras på emittentens anseende, eller sitt reputational 

capital. Detta då man genom en strukturerad process via en RFP mer genomgående 

utvärderar varje inbjuden investmentbank utifrån erfarenhet och kunskap innan man slutligen 

anlitar den eller de banker som ska leda processen.  

 

En ytterligare faktor som skiljer segmenten åt är vad investmentbankerna erbjuder in-house 

vid processen. Det som Respondent B pålyser är aktieanalytikernas vitala del i att attrahera 

investerare tidigt. Just aktieanalytiker har Bank A och B in-house vilket de menar underlättar i 

processen att prissätta genom att få en tydligare bild kring efterfrågan tidigt. Detta existerar 

inte hos Bank C och Bank D, vilket gör att skillnaden i processen illustreras redan här.  

 

Respondent D menar att de erbjuder en långsiktig helhetslösning och att detta upplägg skapats 

för att undvika problematiken kring syndikat. Detta då Respondent D anser att syndikat ofta 

slutar med att banker går in på varandras områden, att det försvårar genomförandet av 

processen och att det slutligen riskerar att bli en onödigt dyr process för emittenten. Detta 

motsäger Respondent A och B med förklaringen att det i slutändan handlar om vilken 

rollfördelning man har inom syndikatet samt att fler aktörer bidrar med en mer sofistikerad 

aktieanalys. Samtidigt innehar inte Respondent D aktieanalytiker i sitt helhetserbjudande.  
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Gällande bankernas olika uppfattning om vad som anses utgöra ett heltäckande erbjudande 

anses en förklaring ligga i skillnader i processerna samt kostnadsmedvetenhet som återfinns 

mellan segmenten. Genom den kvalitativa empiriska datainsamlingen kommenterar bankerna 

inom Tier 2 att de eftersträvar en större effektivitet ur ett kostnadsperspektiv än Tier 1. Tier 1 

betonar inte kostnaden för genomförandet av processen vid något tillfälle, vilket författarna 

anser indikerar att kvaliteten av genomförandet är det enda som är av betydelse. 

 

Marknadsföring och kostnader vid börsintroduktioner diskuteras även inom teorier utgivna av 

Beatty och Ritter (1986), Baron och Holmstrom (1980) och Loughran och Ritter (2002). 

Beatty och Ritter (1986) menar att större och mer prestigefyllda banker tar ut ett större 

arvode, vilket leder till en större muskelkraft såväl som kontaktnät att marknadsföra en 

börsintroduktion. Vidare menar Baron och Holmstrom (1980) att intressekonflikten mellan 

investmentbank och emittent bör miniminera marknadsföringskostnaden, eftersom emittenten 

är intresserad av att maximera tillförskaffat kapital snarare än att spendera kapital på 

överflödig marknadsföring vid börsintroduktionen. Samtidigt menar Loughran och Ritter 

(2002) att investmentbanken finner det mindre kostsamt att marknadsföra underprissatta 

börsintroduktioner, vilket lägger vidare betoning på korrelationen mellan underprissättning 

och marknadsföringskostnader. 

 

Bland de olika teorierna anser författarna att teorin utgiven av Beatty och Ritter (1980) och 

Loughran och Ritter (2002) förefaller illustrera skillnaden mellan Tier 1 och Tier 2 i en högre 

utsträckning än teorin Baron och Holmstrom (1986). Detta förklaras tydligt med vissa 

delmoment i processen så som pilot-fishing, pre-marketing samt roadshows, delar som 

återfinns i de större transaktionerna och således endast i Tier 1. Inom Tier 2 betonas att man, 

då man huvudsakligen börsnoterar tillväxtbolag, är mer restriktiv gällande marknadsföring 

och att prioriteringar kring kostnadseffektivitet sätter stopp för eventuella 

marknadsföringsutgifter som exempelvis återfinns vid pilot-fishing och pre-marketing. 

Anledningen bakom varför teorin av Loughran och Ritter (2002) anses signifikant i denna 

studie har sin grund i en kombination av både statistik och intervjuer. Först, enligt 

intervjuerna och likt beskrivet ovan, använder sig de större bankerna inom Tier 1 i en större 

utsträckning av marknadsföring än dem i Tier 2, därtill redovisar statistiken i tabell 6 (sid. 49) 

att Tier 1 underprissätter i en högre grad, vilket tillsammans poängterar teorin. Däremot finns 

även anledning att kritisera teorin. Efter justering, beträffande totala antalet överprissatta 

börsintroduktioner, anses istället Tier 2 underprissätta i en högre utsträckning än Tier 1, vilket 
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motsäger vad Loughran och Ritter (2002) föreslår (tabell 6, sid. 49).  

 

En ytterligare typ av kostnad som kan klassas som marknadsföring är cornerstone investors 

och deras medverkan i en börsintroduktion. Detta då dessa investerare erbjuds att teckna 

aktier tidigt i processen till en rabatt i utbyte mot att användas ur ett markandsföringssyfte i 

prospektet. Implementeringen av cornerstone investors menar Respondent A förenklar 

processen för investmentbanken, vilket McGuinnes (2014) anser inger en extra tillförlitlighet 

då dessa investerare ofta är ledande pensionsfonder och andra institutionella investerare. Att 

Tier 2 inte använder sig av cornerstone investors anser författarna ger belägg för att dessa 

investmentbanker arbetar med mindre sofistikerade processer. Detta då cornerstone investors 

inger kontroll tidigt, vilket Espinasse (2014) menar leder till ett bättre utfall och en betydande 

stabilitet i processen, något statistiken genom volatilitetsberäkning av underprissättning 

mellan segmenten i tabell 6 (sid. 49) och antal överprissatta gentemot underprissatta 

börsintroduktioner i graf 2 (sid. 50) illustrerar.   

 

Mindre investmentbanker har dessutom en helt annan prissättningsmetod än de större 

bankerna. Bank D förklarar det prissättande momentet mer som att ha en bra känsla för vad 

investerare kan ha för intresse, istället för en mer genomarbetad process som Bank A och B 

använder med flertalet investerarmöten samt researchrapporter i ryggen innan de tillsammans 

med det emitterande bolaget sätter det slutgiltiga prisspannet. Tier 2, å andra sidan, tittar på 

bolag som anses ha haft en liknande resa utvecklingsmässigt som det aktuella bolaget och 

sätter därefter en prissättning enligt diskussion med emittenten. Det finns inte en praxis på 

samma sätt som bland de större bankerna där man strävar efter ett betydligt högre 

informationsvärde i värderingen, snarare än att på känsla utgå från förväntad efterfrågan hos 

marknaden. 

 

Därtill, när Bank C förklarar att dess kunder kan vara tillväxtbolag som inte genererar någon 

omsättning och att detta leder in på att värdera ett bolag utifrån potential med hänsyn till 

parametrar som exempelvis organisationens förutsättningar, kopplas detta till den 

underliggande osäkerheten i börsintroduktionerna genomförda av bankerna i Tier 2. Även om 

Bank D hävdar sin selektivitet gällande vilka projekt de åtar sig, återfinns alltid 

osäkerhetsrisken oavsett hur fint ett bolag kan tyckas vara.  

 



87 
 

En annan aspekt som även demonstrerar skillnaden mellan Tier 1 och Tier 2 är hur 

tilldelningsprocesser varierar och vilka interna krav man har för att få genomföra en 

transaktion. Respondent A anser att det faktum att de har en oberoende kommitté som måste 

godkänna en transaktion och dess tilldelning innan den ska genomföras, vilket inte återfinns 

inom Tier 2, minimerar risk och höjer kvaliteten på börsintroduktionerna de genomför.  

 

Vidare gällande själva tilldelningsprocessen anser alla respondenter att ankarinvesterare ska 

utgöra en majoritet av ägarskapet och att retailkunder ska få en minoritet. Detta för att behålla 

en långsiktighet i investerarbasen och för att förhindra volatilitet under första tiden som 

börsnoterat bolag. Däremot finns det en väsentlig skillnad inom typen ankarinvesterare och 

vilka dessa representerar. Bankerna i Tier 1 klassar dessa som stora pensionsfonder och andra 

långsiktiga institutionella investerare medan Tier 2 klassar dessa som mindre fonder och 

förmögna privatpersoner. Vidare anser Tier 2 att tilldelningen ska ske pro-rata vilket således 

förenklar tilldelningsprocessen, framförallt jämfört med hur det fungerar bland Tier 1 som 

efter teckningsperioden analyserar och fördelar aktier efter analys av kvaliteten bland 

investerarna. Detta i likhet med det betygssystem som Espinasse (2012) förklarar att 

investmentbanker använder vid tilldelningsbeslut. Detta, anser författarna, fortsätter belysa 

osäkerheten som återfinns bland börsnoteringar genomförda av bankerna i Tier 2 då 

investerarkvalitet, där ibland investerarnas historia av att sälja av positioner tidigt i en 

spekulativ investeringsstil, är en högst väsentlig parameter att ta i beaktning inför 

tilldelningen. Å andra sidan är det högst osannolikt att bankerna i Tier 2 skulle vara så 

osofistikerade att en tilldelning enligt pro-rata inte skulle hindra lågkvalitativa investerare från 

att få tilldelning. Enligt Espinasse (2014) finns det en negativ korrelation med 

underprissättning och hur väl investmentbanker tar kontroll över processen i ett tidigt skede. 

Detta motbevisas enligt statistiken, men ur ett riskperspektiv i termer av volatilitet stämmer 

teorin samtidigt som den kvalitativa empirin stödjer analysen. Författarna anser även kunna 

förklara detta sett till sofistikationsgraden i processerna.  

 

Sofistikeringsgraden i en börsnoteringsprocess illustrerar hur genomgående en process är, 

från början vid val av investmentbank till att prissätta och tilldela (illustration 3, sid. 15). Det 

är tydligt att kostnadsmedvetenheten är en stor faktor bakom processerna inom Tier 2 samt att 

man i större utsträckning väljer att notera på oreglerade marknader där prospekt, due 

dilligence och andra informationsunderlag inte alltid är ett krav, vilket vidare belyser lägre 

sofistikeringsgrad relativt Tier 1. Detta, tillsammans med att man baserat på känsla och 
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erfarenhet snarare än via en extensiv feedback från investerare genom exempelvis pilot-

fishing sätter priset inom Tier 2, belyser skillnaden ytterligare.  

 

Vidare ställer författarna sig frågan varför bankerna inom Tier 1 är mer sofistikerade i 

processen åsidolagt skillnaden i regulatoriska krav som finns på respektive marknad. 

Författarna anser att det grundar sig i emittentens förväntningar. Genom en RFP och en 

checklista vet investmentbankerna mer om vad som kommer att förväntas av emittenten och 

det blir mer strukturerat och kravställningen blir därmed en helt annan jämfört med inom Tier 

2. Ett tydligt exempel på detta är vem bankerna hävdar skulle vara viktigast att tillfredsställa, 

investerarna eller emittenten, då Tier 2 anser att emittenten aldrig skulle klaga vid en 

underprissättning medan Tier 1 påpekar det mer återhållsamt som att alla parter är lika 

viktiga. Slutsatsen som dras av dessa kommentarer är att kravbilden ser helt olika ut och att 

bankerna anpassar sin sofistikeringsgrad utifrån förväntningar från emittenten. Således startar 

det hela med emittenten där det via empiriskt resultat, kvantitativt och kvalitativt, stödjer att 

de större börsintroduktionerna innehar en större kravbild, vilket inte bara återspeglar 

investmentbanken utan även kravet på emittenten själv och dess investerare inför valet att 

börsnoteras. 

 

Författarna anser således att det finns mer att förlora för ett större emitterande bolag än ett 

mindre, vilket vidare sätter krav på investmentbanken som sköter processen. Genom detta ser 

författarna ett kvalitativt samband inom respektive segment av investmentbanker, genom att 

deras reputational capital kan fastställas med det anseende som återfinns bland de emittenter 

som representeras. Detta exemplifieras av att de mindre bankerna gör en löpande justering av 

prissättningen vid en introduktionsprocess då de upplever att prissättningen inte drar till sig 

tillräckligt stort intresse. Däremot, vid samma situation bland större aktörer skulle en justering 

i pris leda till försämrat rykte direkt, då det ska mycket till om börsnoteringen väl ska kunna 

gå igenom efter sådan justering. Reputational capital är alltså en nyckel hos såväl emittenter 

som investmentbanker. 
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6.4 Sambandet mellan det emitterande bolagets storlek och 

underprissättning 
 
Gällande sambandet mellan storlek och underprissättning kombineras teorin av Miller och 

Reilly (1987) kring antagandet om att större transaktioner medför lägre osäkerhet och risk 

med teorierna av Ritter och Beatty (1986) samt Ljungqvist (1997) inom osäkerhet och 

underprissättning. Därtill har flertalet tidigare studier påvisat ett negativt samband mellan 

bolagsstorlek och underprissättning, däribland Megginsson och Weiss (1991) där å andra 

sidan Carter, Dark och Singh (1998) inte finner någon signifikans mellan variablerna.  

 

I denna studie testades sambandet med fokus på pre-money-värdering relativt 

underprissättning genom en enkel linjär regression enligt tabell 8 (sid. 52), vilket genererade 

ett icke-signifikant resultat eftersom sambandet endast förklaras till en nivå om 73 %. 

Däremot liknar resultatet det Carter och Manaster (1990) presenterade i sin studie, där en 

signifikant negativ relation mellan erbjudandets storlek och standardavvikelsen på 

underprissättning kunde bekräftas, någon som tydligt illustreras i tabell 12 (sid. 57) gällande 

fast och intervallprissättning som elaboreras senare i detta avsnitt av analysen.  

 

Det finns flera olika anledningar till varför inte variabeln anses signifikant även om 

författarna hittar flera andra faktorer som skulle kunna påvisa motsatsen, likt tidigare studier. 

En anledning kan finnas kring den data som inhämtats samtidigt som spridningen mellan 

datapunkter kan ha genererat en missvisande bild av sambandet. Å andra sidan, trots dess 

icke-signifikans, återfinns empirisk data som illustrerar att det föreligger ett negativt samband 

inom adderande kvantitativ och kvalitativ empiri. Detta illustreras tydligt i graf 2 (sid. 50) där 

relationen mellan underprissättning anses bli mindre volatil vid högre pre-money-värdering. 

Detta är något som respondenterna genom den kvalitativa empirin understryker, när man 

inom Tier 2 anser att en underprissättning om 30–50 % utgör en bra börsintroduktion medan 

Tier 1, som genomför de största börsintroduktionerna, anger en godtagbar underprissättning 

om 5–15 %. Detta samtidigt som mindre investmentbanker har fler chanser på sig att 

misslyckas innan ett negativt rykte når ut till marknaden, vilket belyser att den kvalitativa 

empirin och den kvantitativa motsäger varandra.  

 

Fortsatt analys kan göras gällande sambandet mellan fast och intervallprissättning där 

empirisk data enligt tabell 12 (sid. 57) och graf 4 (sid. 58) illustrerar att det föreligger 
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underprissättning till en högre grad vid börsintroduktioner bland de mindre, tillika fast 

prissatta, börsintroduktionerna relativt de större, intervallprissatta börsintroduktionerna. 

Därtill, som tidigare betonas, anses en större aktieanalytikerteckning enligt Carter och 

Manaster (1990) generera en lägre underprissättning då oinformerade investerare får tillgång 

till ett högre informationsvärde, vilket återfinns bland de större transaktionerna inom de 

intervallprissatta, högre värderade börsintroduktionerna. Detta stämmer överens med teorin 

skapad av Rogerson (1983) som hävdar att en felprissättning beror på kvaliteten av den 

information investerarna får inför en börsintroduktion, vilket Respondent B hävdar blir högre 

med en in-house-analytiker och med syndikat, delar av processen som inte de mindre 

bankerna kan erbjuda. Därtill menar Chemmanur och Fulghieri (1994) att de mer 

prestigefyllda investmentbankerna, tillika Tier 1, agerar rådgivare till mindre riskfyllda 

börsintroduktioner, något som empirin understryker med graf 4 (sid. 58) samt genom 

klassificeringen av investmentbanker i tabell 3 (sid. 46). Teorin skapad av Chemmanur och 

Fulghieri (1994) bygger vidare på vad Corwin och Schultz (2005) hävdar kring att de allra 

största börsintroduktionerna attraherar fler investmentbanker och att det vidare leder in på fler 

syndikat, vilket tar oss tillbaka till Carter och Manasters (1990) teori, vilket i sin tur bör 

innebära en lägre underprissättning.   

 

Avslutningsvis finns det stöd från såväl kvalitativ som kvantitativ empiri att det föreligger ett 

negativt samband mellan storleken på en börsintroduktion och dess underprissättning, trots att 

det inte rent statistiskt kan påvisas. Anledningen bakom detta grundar sig i att det 

efterföljande testet inom skillnaden mellan fast och intervallprissättning kan användas som ett 

ytterligare test för att förklara sambandet, vilket författarna menar, instämmer med de resultat 

som återfåtts via intervjuerna.  

 

6.5 Investmentbankens relation med emittent och investerare 
 
I enlighet med vad Booth och Smith (1986) uttrycker, råder det en asymmetrisk information 

mellan emittenten och investerare, varför emittenten följaktligen anlitar en investmentbank 

för att säkerställa en attraktiv och tillförlitlig prissättning. Vidare förklaras det att 

investmentbanken måste investera i information för att lyckas sätta ett pris som reflekterar 

bolagets fundamentala värde. Baserat på den kvalitativa empirin förefaller det rimligt att de 

större bankerna i Tier 1 lägger mer resurser på att införskaffa information gällande bolaget 

och dess underliggande värde än de mindre bankerna i Tier 2. Detta går att exemplifiera med 
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det omfattande och kostsamma förarbete som återfinns inom processerna i Tier 1 men inte i 

Tier 2, där exempelvis RFP, pilot-fishing, pre-marketing och cornerstone investors indikerar 

en mer sofistikerad tilldelning som slutligen borde mynna ut i en mer kvalificerad och 

träffsäker prissättning. Huruvida detta är ett medvetet beslut, dvs. ett opportunistiskt agerande 

från bankerna i Tier 2 eller inte, är mer en fråga om reputational capital. 

 

Som Rogerson (1983) beskriver det riskerar investmentbanken att möta reaktioner från 

emittenter och investerare på grund av en abnorm över- eller underprissättning, beroende på 

huruvida en faktisk felprissättning går att urskilja. Detta i sin tur beror på kvaliteten på 

informationen, vilket enligt teorin innebär att det råder en mindre risk för bankerna i Tier 2. 

Detta då dessa inte är utsatta för samma formella och informella kravställningar i form av 

ökade regleringar samt krav från investerare.  

 

Vidare går det även att, baserat på den kvalitativa datainsamlingen, anse att en djupare dialog 

och mer omfattande förhandling sker med de emitterande bolagen i Tier 1, där det vid 

exempelvis RFPs tas ett större hänsynstagande till emittentens kravställning på rådgivaren. 

Detta belyser att det rimligtvis råder en större medvetenhet bland befintliga aktieägare inom 

Tier 1 än i Tier 2 gällande det emitterande bolagets fundamentala värde. Vad som följaktligen 

går att fastställa enligt den kvalitativa empirin är att det råder en större asymmetrisk 

information mellan emittenterna och investerarna i Tier 2 än Tier 1, vilket borde innebära en 

större osäkerhet i börsintroduktionerna i det sistnämnda segmentet. Detta motbevisas av 

statistiken sett till medelvärdet, men bevisas med hänsyn tagen till volatilitet i 

underprissättning (tabell 6, sid. 49).  

 

I enlighet med Kojimas (2007) förklaring av underprissättning som en intressekonflikt mellan 

börsintroduktionens tre primära aktörer upplever samtliga respondenter en viss grad av 

problematik med olika intressen att ta hänsyn till. Precis som Kojima (2007) beskriver det 

verkar intressekonflikten grunda sig i teckningskursen där emittenten vill sälja av sitt ägande 

till en så hög teckningskurs som möjligt, medan investerarna vill köpa till en så låg 

teckningskurs som möjligt för att säkerställa en god avkastning. Den rådgivande 

investmentbanken hamnar i en medlande position med målet att säkerställa en lyckad notering 

på basis av en balanserad tilldelning samt god aktiekursutveckling för att tillförsäkra 

generering av kapital. Till skillnad från vad Kojima (2007) hävdar kring att 

investmentbankens ersättning baseras på prissättning, menar samtliga respondenter att det 
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istället baseras på tillförskaffat kapital. Man menar att det skulle finnas gedigna incitament att 

vid sådana fall påverka prissättningen om avgiften vore baserad på basis av själva 

prissättningen som investmentbanken gör, dvs. att en högre prissättning skulle leda till en 

högre ersättning och vice versa. 

 

Enligt samtliga respondenter utgörs en lyckad transaktion av en nöjdhet från transaktionens 

samtliga aktörer samt genom en god aktiekursutveckling. Vad respondenterna inte har varit 

tydliga med att beskriva, vilket därmed inte framgår i intervjuunderlaget, är vad som skapar 

en nöjdhet bland emittenterna. Som Respondent C beskriver det verkar det inte föreligga 

några omfattande invändningar då prissättningen sker lägre än väntat utan emittenten blir 

sällan besviken då en transaktion med en positiv kursutveckling väl har blivit genomförd. 

Detta är något som författarna anser att emittenterna som arbetar med bankerna i Tier 2 bör se 

som lättare att tillfredsställa än de i Tier 1, vilket således borde öppna upp för ett större 

handlingsutrymme när det kommer till att justera teckningskursen för en större 

underprissättning.  

 

Något som verkar vara utmärkande för samtliga respondenter är att ett stort fokus läggs på att 

bygga relationer med investerare snarare än med de emitterande bolagen. Samtliga 

respondenter instämmer med att det är emittenten som har det slutgiltiga ordet när det 

kommer till prissättningen, samtidigt som bankernas diskussion med ankarinvesterare 

gällande prissättningen är en avgörande och central faktor. 

 

Vad som tycks utgöra en skillnad mellan Tier 1 och Tier 2 är emittentens delaktighet i själva 

noteringsprocessen och dess förväntningar som ställs på investmentbanken. Enligt tidigare 

förklararing ser författarna en tydlig korrelation mellan osäkerheten kring en börsintroduktion 

och emittentens förväntningar gentemot investmentbanken. Detta uttrycks, likt tidigare 

noterats, av skillnaden i sofistikeringsgrad mellan segmenten då genomförandet av processen 

och emittentens val av investmentbank intygar om att man är mer selektiv inom Tier 1. Enligt 

författarna borde detta även öka de krav som ställs på investmentbanken, vilket återigen 

betonar vikten av teorin kring reputational capital.  

 

Problematiken går att tydliggöra med det Respondent A berättar om ett upplevt tryck från 

ankarinvesterare att undervärdera bolagen i en ännu större utsträckning då marknaden 

upplever ett negativt sentiment. Det verkar således inte förefalla osannolikt att 
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prissättningsprocessen byggs på ett rådgivande med investerarna följt av ett säljmoment mot 

emittenten, snarare än det motsatta. Att bygga upp ett bra case tycks snarare baseras på att 

skapa en förståelse för investerarna och marknaden än att värdera bolaget sett utifrån dess 

förutsättningar och kapacitet. Däremot är förväntningarna som ställs på investmentbanken ur 

emittentens synvinkel en avgörande faktor. Trots att investerarna vill att marknaden ska 

justera sina prissättningar till mer långsiktiga nivåer, är det inte så lätt för investmentbankerna 

att genomföra en sådan justera. Återigen understryker detta den tydliga skillnaden mellan Tier 

1 och Tier 2 vid fokus på möjligheten att justera prissättningen under processens gång. Det 

faktum att Tier 2 hävdas justera priset mer frekvent anser författarna inte beror på en större 

transparens utan det är mer komplext än så. Återigen börjar det hela med reputational capital.  

 

Författarna har tidigare fastställt att emittenterna för de projekt Tier 1 genomför har mer att 

förlora än för dem i Tier 2, vilket författarna hävdar även återfinns bland investerarna inom 

respektive segment. Detta då Tier 1 nästintill aldrig skulle kunna genomföra en 

börsintroduktion om prissättningen skulle justeras i mitten av processen utan att förlora sitt 

rykte. Först skulle ingen investerare teckna i aktien, sedan skulle emittenten vara missnöjd 

vilket fortsatt skulle leda till en negativ spiral som blir svår att komma bort ifrån.  

 

Detta förklarar Respondent B genom frågan kring incitament, som att de aldrig skulle justera 

ett pris eller transaktionsvolym för att tjäna pengar på kort sikt, då de arbetar långsiktigt och 

att det är ett krav om man ska vara en ledande aktör. Å andra sidan gällande Tier 2 är det allt 

mer frekvent att man som investmentbank är med och likviditetsgaranterar en 

börsintroduktion, alternativt investerar själva genom en in-house investeringsavdelning. Detta 

möjliggör att de mindre investmentbankerna lättare kan bortförklara en misslyckad 

börsintroduktion där denne själv medverkat och delat risken. Samtidigt väcker det ett internt 

incitament i banken då man själv kan förlora kapital och således bör vara mer försiktig 

gällande vilka investeringar man gör. Därtill sätter dessa mindre banker sina egna risknivåer 

då man är väl medveten om vad man ger sig in på.  

 

Å andra sidan hävdar Respondent C att det finns likheter mellan storbankerna hur de arbetar 

med sina investeringsavdelningar och att intressekonflikten ser likadan ut bland de större 

bankerna. Däremot återfinns alltid frågan om storlek och risktagning samt hur mycket man 

samarbetar internt, vilket Respondent A förklarar som en faktor bakom skillnaden mellan 

mindre och större aktörer. 
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Vad som även föreligger är en diskretionsbaserad ersättning för respektive bank där man vid 

en lyckad börsintroduktion får en ytterligare ersättning för väl genomfört arbete. Den som 

bestämmer över denna ersättning är emittenten, vilket kan ses lite som en utvärdering av 

investmentbankens prestation och huruvida investmentbanken uppnått emittentens 

förväntningar. Likt tidigare diskuterat har respondenterna inte betonat denna avgifts direkta 

koppling till en viss underprissättning utan att det helt beror på emittentens uppfattning om 

hur väl arbetet är utfört samt om kapitalanskaffningen har skett till önskade nivåer. Därmed 

förefaller det rimligt att emittenter inom Tier 1 ställer betydligt högre krav och förväntningar 

på den rådgivande investmentbanken än i Tier 2. Detta anser författarna leder till att det för 

bankerna i Tier 1 är svårare att erhålla en diskretionsbaserad ersättning än för Tier 2, vilket 

beskriver det som bevisats i den kvantitativa empirin gällande volatilitetsskillnad i 

underprissättning mellan segmenten.  
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6.6 Sammanfattande analysmodell 
 
I enlighet med illustration 1, (sid. 7) gällande studiens undersökningsfrågor, sammanfattas de 

slutgiltiga resultaten i illustration 4 (sid. 96). Genom den fördjupande kvalitativa delen 

förklaras alternativa förklaringsgrunder som har anträffats genom studiens verkställande. 

Analysmodellen ligger till grund för att på ett pedagogiskt vis illustrera studiens mest centrala 

delar inför slutsatsen i kapitel 6.  

 

Varje undersökningsfråga har bearbetats och analyserats utifrån såväl kvalitativ som 

kvantitativ empiri och kategoriserats som; ”signifikant”, ”kombination” eller ”icke-

signifikant” i analysmodellen (illustration 4, sid. 96). ”Signifikant” associeras med att 

undersökningsfrågan samtycks av såväl kvantitativ som kvalitativ empiri, medan ”icke-

signifikant” hävdar att frågan inte kan fastställas av någon del. ”Kombination” avser att 

intervjuerna och statistiken motsäger varandra och att det inte går att fastställa dess resultat till 

en betydelsefull nivå. 

 

Likt illustration 4 (sid. 96) inom den kvantitativa delen, återfinns signifikans bland tre av de 

fem ställda undersökningsfrågorna där sambandet mellan pre-money och underprissättning 

inte kan påvisas av både kvalitativ och kvantitativ empiri och att Tier 2 underprissätter i högre 

grad inte är signifikant då testerna påvisar motsatsen.  

 

Vidare inom del 2 av analysmodellen, gällande de kvalitativa undersökningsfrågorna, 

fastställs flera alternativa förklaringsgrunder, länkade till respektive bifråga, vilka kan 

användas för att såväl understödja som nyansera befintlig teori. Som skiljaktigheter mellan 

segmenten argumenteras sofistikeringsgrad i kombination med förväntningar från emittenten 

och investerare. Därtill, gällande om det råder en medvetenhet kring systematisk 

underprissättning på marknaden illustreras en kombination av anseende tillsammans med 

förväntningar från emittent och investerare. 
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Illustration 4: Sammanfattande analysmodell av undersökningsfrågor

Källa: egenkomponerad illustration 
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7. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som behandlar studiens undersökningsfrågor utifrån 

analys, syfte och referensram. Kapitlet avslutas med att ge förslag för framtida forskning med 

fokus på underprissättning ur investmentbankens perspektiv. 

Syftet med denna studie var att analysera investmentbankens roll och dess påverkan vid 

underprissättning på den svenska marknaden för börsintroduktioner. Detta för att undersöka 

om en inledande statistisk analys kan validera referensramen samt om den stärks alternativt 

skapar utrymme för andra förklaringsgrunder än de som tidigare presenterats. 

 

Studien bekräftar inledningsvis den konsensus som råder kring att det existerar 

underprissättning på den svenska marknaden, då ett medelvärde på 5,3 % presenteras, vilket i 

jämförelse med tidigare jämförda studier visar att underprissättningen minskar med tiden 

(graf 5, sid. 80).  

 

Vidare har studien, genom dess kvantitativa del, berört befintlig teori kring 

investmentbankens relation till underprissättning, vilket presenterar intressanta resultat. 

Inledningsvis förklaras att graden av underprissättning varierar beroende på marknad samt 

vilken prissättningsmetod som används, där mindre handelsplatser och en intervallprissättning 

indikerar lägre underprissättning. Därtill, till skillnad från befintlig teori, förklaras att mer 

prestigefyllda investmentbanker underprissätter i en högre grad än mindre prestigefyllda. 

Något som delvis förklaras av en stor skillnad i volatilitet mellan segmenten av 

investmentbanker, tillika Tier 1 och Tier 2 (tabell 6, sid. 49).  

 

Anledningen till skillnaderna mellan segmenten återfås genom alternativa förklaringsgrunder, 

vilka beskrivs i del 2 av illustration 4. Inledningsvis finner författarna väsentliga skillnader i 

sofistikeringsgrad inom processen, där investmentbanker inom Tier 1 genomför mer 

detaljerade och extensivare processer än Tier 2. Vidare argumenteras för att relationen med 

emittenten och investerare är en avgörande faktor bakom skillnaden, då bankerna inom Tier 1 

har helt andra krav på sig att leverera en högkvalitativ börsintroduktion än vad som föreligger 
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inom Tier 2. Detta eftersom ett misslyckande inom Tier 1 får en helt annan effekt på bankens 

anseende genom en större offentlig uppmärksamhet och därmed hårdare granskning. 

 

Därtill kan fastställas att en systematisk underprissättning existerar på den svenska 

marknaden, då investmentbanker förväntas underprissätta börsintroduktioner av både 

investerare och emittenter. Skillnaden mellan segmenten återfinns kring vilken nivå av 

underprissättning som anses indikera en lyckad börsintroduktion, där bankern i Tier 1 hävdar 

en nivå om 5–15 % och bankerna i Tier 2 en nivå om 30–50 %. Vidare argumenteras att 

skillnaden kring vad som anses vara en god nivå av underprissättning motsvarar skillnaden i 

reputational capital och anseende mellan de olika segmenten.  

 

Slutsatserna som dras problematiserar fenomenet underprissättning vidare, då dess 

komplexitet fortsättningsvis är ett faktum och svår att tydliggöra. Detta då befintliga teorier i 

sin ensamhet inte kan förklara alla samband i denna studie. Däremot har flertalet aspekter 

iakttagits som inte har analyserats inom befintlig teori, vilket lämnar utrymme för fortsatt 

forskning inom området framöver.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Inledningsvis, då denna studie fokuserat på investmentbankens roll vid underprissättning 

under första handelsdagen, skulle ett längre tidsperspektiv, fortfarande inom ramen för 

skillnader mellan segment, utgöra ett möjligt område att undersöka. Detta då det skulle vara 

intressant att se hur skillnaden mellan investmentbanker står sig i ett längre tidsperspektiv på 

marknaden och om det finns ytterligare förklaringsgrunder till det som presenteras i denna 

studie. 

 

Därtill vore det intressant att vidare utforska cornerstone investors och deras påverkan på 

underprissättning och processen vid en börsintroduktion, då detta berör området anseende och 

att vikten av deras deltagande, enligt denna studie, har uppmärksammat frågor som ännu inte 

berörts i tidigare teorier inom underprissättning av börsintroduktioner.  

 

Vidare anses att effekterna av regulatoriska förändringar på de svenska handels- och 

marknadsplatserna vore ett intressant område för vidare fördjupning för att noggrannare 

undersöka ”The Lawsuit Adoidance Hypothesis” på den svenska marknaden.  

 

Slutligen anses även att vidare forskning inom investmentbankens anseende och 

marknadsandelar vore av stort värde. Detta genom att tydligare undersöka misslyckade 

transaktioners effekt på investmentbankernas anseende genom en kvantifiering av förlorade 

marknadsandelar. 
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Bilaga 1: Intervjumall 

 
1. Inledning 

x Intervjuns syfte 

x Genomgång av anonymitet och inspelning 

x Presentation av statistik och klassificering av segment 

 

2. Inledning 

x Respondentens bakgrund  

x Uppfattning om den rådande marknaden för börsintroduktioner 

 

3. Huvuddel  

Processen: 

x Hur ser en vanlig introduktionsprocess ut hos er? 

x Vilket delmoment anser du utgör det mest kritiska för att uppnå en lycka introduktion? 

x Hur tror du att processerna skiljer sig åt mellan bankerna i Tier 1 och Tier 2? 

Prissättning: 

x Vad utgör en optimal prissättning? Hur arbetar ni för att uppnå detta? 

x Vilka parter är delaktiga vid prissättningmomentet? 

Tilldelning: 

x Hur arbetar ni med teckningsförbindelser och tilldelning? 

x Hur arbetar ni med ankarinvesteringar? 

 

4. Avslutning 

Reflekterande följdfrågor: 

x Vilka anser du är de största skillnaderna mellan Tier 1 och Tier 2 när det kommer till 

genomförandet av börsintroduktioner? 

x Vilken aspekt anser du utgör de viktigaste för emittenten att ta i beaktning då den 

väljer investmentbank om det finns flera intressenter? 

x Anser du att det är viktigast att upprätthålla en god relation med emittenten eller 

investerare?  

x Hur ser ni på ert anseende? Hur påverkas det av att över- respektive underprissättning
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Bilaga 2: Sammanfattning av kvantitativ datainsamling 

 

Investmentbank/er Marknadsandelar Värde på börsnoteringar (MSEK) Medelvärde underprissättning Antal börsnoteringar 

Goldman Sachs / Nordea 8,4% 20068,52 15% 14 
Carnegie 8,4% 18925 13% 6 
ABG Sundal Collier 7,9% 14811,5 17% 7 
Carnegie / SEB 7,9% 18975,8 -3% 5 
Swedbank 6,2% 7767 23% 11 
SEB 4,8% 1566,3 34% 33 
JP Morgan / Morgan Stanley / Nordea 4,8% 2604,9 18% 14 
Carnegie / Goldman Sachs 4,2% 11480 17% 3 
Carnegie / Nordea 4,2% 2284 24% 15 
Morgan Stanley / Carnegie 3,7% 9961 13% 3 
Carnegie / Goldman Sachs / Morgan Stanley 3,3% 1461,2 -11% 20 
Pareto Securities AB 3,2% 1291,84 -1% 20 
Morgan Stanley / Deutsche Bank / Nordea 3,0% 1305,2 28% 18 
Carnegie / Danske Bank 2,4% 4232 11% 5 
Morgan Stanley / SEB 2,2% 20076 -3% 1 
Jefferies / SEB 2,0% 8808 4% 2 
Handelsbanken Capital Markets 1,9% 11470 6% 1 
Avanza Bank AB 1,8% 5650 2% 2 
Carnegie / Danske Bank 1,6% 9995 20% 1 
ABGSC / Handelsbanken Capital Markets 1,3% 540,9 3% 17 
Redeye AB 1,1% 4500 -2% 2 
AGBSC / Carenige 1,0% 1278,3 29% 7 
Bank of America / Carnegie 1,0% 8000 -8% 1 
ABGSC / SEB 1,0% 3800 17% 2 
Erik Penser bank 1,0% 1225,4 12% 6 
Carnegie / Handelsbanken 0,8% 7256 -2% 1 
Carnegie / SEB / Handelsbanken 0,7% 1054,7 -10% 6 
Carnegie / ABGSC 0,7% 3097 22% 2 
Nordea / UBS 0,7% 5360 -21% 1 
Sedermera Fondkommission AB 0,7% 661,4 7% 8 
Eminova Fondkommission AB 0,6% 2430 -2% 2 
Carnegie / Handelsbanken Capital Markets 0,6% 4800 17% 1 
Mangold Fondkommission AB 0,5% 411,5 -21% 11 
ABGSC / Carnegie / DNB 0,5% 984 73% 4 
G&W Fondkommission 0,5% 1430 8% 2 
Vator Securities 0,5% 1220 7% 2 
Västra Hamnen Corporate Finance AB 0,5% 2375 10% 1 
Catella Corporate Finance 0,5% 2353 -9% 1 
Danske Bank 0,5% 1159 -12% 2 
Stockholm Corporate Finance 0,4% 690,58 -1% 3 
Aqurat Fondkommission AB 0,4% 1914 6% 1 
Thenberg Fondkommission 0,3% 1753 7% 1 
Remium 0,3% 1710 -6% 1 
ABGSC / Swedbank 0,3% 1650 -3% 1 
n/a 0,2% 268 -7% 6 
DNB Markets 0,2% 1305 -17% 1 
Partner Fondkommission AB 0,2% 653 -4% 1 
ABGSC / DNB Markets 0,2% 126,8 7% 5 
Göteborg Corporate Finance 0,1% 503,7 13% 1 
Avanza Bank / Nome Securities AS 0,1% 105,4 19% 4 
Stockholm Corporate Finance / Nordnet 0,1% 409,6 -6% 1 
Söderlind & Co. AB 0,1% 103 29% 3 
Evli 0,1% 136,4 6% 2 
JAHI Corporate 0,1% 200 8% 1 
Remium 0,1% 173,8 -30% 1 
Aktieinvest FK AB 0,1% 152 13% 1 
Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB 0,0% 147 -23% 1 
Corpura Fondkommission AB 0,0% 140 36% 1 
InWest Corporate Finance 0,0% 111,4 54% 1 
Concensus Asset Management 0,0% 89 -17% 1 
G&W Fond. / Göteborg Corporate Fin. 0,0% 88,7 29% 1 
Nordnet 0,0% 62,1 282% 1 
Avanza Bank AB 0,0% 45 0% 1 
Birger Jarl Fondkommission 0,0% 34,9 -51% 1 
Göteborg Corporate Finance / G&W fond. 0,0% 25,8 37% 1 
Regin Corporate Finance 0,0% 25 -42% 1 
Enrad AB (självstädnig) 0,0% 18 -13% 1 
Herslow & Partners 0,0% 15 11% 1 
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