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Sammanfattning 
 

Uppsatsen avser undersöka vilka variabler som kan påverka sannolikheten för att ett aktieåterköp 

sker givet ett bemyndigande. Under år 2007 fick 93 stycken bolag bemyndigande av 

bolagsstämman att få utföra ett återköp av aktier. Av dem valde 59 % att utföra det. Vi inleder 

uppsatsen med att förklara teorier som kan ligga till grund för motiv till att utföra aktieåterköp. 

Därefter formulerar vi hypoteser som avser pröva teorierna. För att testa hypoteserna med en 

kvantitativ metod omvandlas de till variabler som testas både var för sig och gemensamt i en 

logistisk regressionsmodell. De variabler som utformats av teorierna är Kassalikviditet, Book-to-

Market, Tidigare återköp, Andel immateriella tillgångar, samt Försäljningstillväxt från 

föregående år. Resultatet visar att Kassalikviditet och Book-to-Market är statistiskt signifikanta 

med en signifikansnivå om 10 %. Resterande variabler förkastas. I den gemensamma 

regressionen är resultatet statistiskt signifikant med signifikansnivå om 10 %. Trots att 

regressionen förkastar tre av fem variabler i de enskilda regressionerna är slutsatsen att 

bakomliggande teorier inte nödvändigtvis behöver förkastas då stickprovets omfattning är 

relativt liten och den valda tidsperioden kort. Därtill finns andra bakomliggande effekter som kan 

ha påverkat utfallet och som inte har tagits i beaktning i den här undersökningen. Slutsatsen är 

därmed att resultatet kan vara svårt att generalisera och därmed tillämpa på annan 

datauppsättning.  
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Inledning 

Bakgrund 

Återköp av aktier har sedan det blev tillåtet i Sverige år 2000 blivit allt vanligare bland Svenska 

företag. Aktieåterköp är den ena av två huvudsakliga metoder för företag att distribuera överskott 

av likvida medel. Den andra metoden att överföra överskottslikvid till aktieägare är genom 

utdelning. Bland svenska företag har utdelning varit en traditionell och väletablerad metod att 

utskifta medel till aktieägare och är än idag den vanligaste metoden för distribuering av likvida 

medel. Aktieåterköp var till en början förbjudet i Sverige och det ansågs öka risken för otillbörlig 

kurspåverkan samt utgöra en större risk för bolagets fordringsägare. Regeringens skäl att återta 

förbudet var bland annat att det skulle bidra till en mer effektiv användning av bolagets kapital 

samt att det skulle ge företagen bättre villkor att föra tillbaka överskottsmedel till aktieägarna. 

Regeringen menade att vinstutdelning inte var en tillräckligt lämplig metod att föra över 

överskottslikvid under till exempel perioder med höga vinster eftersom en höjning av 

utdelningspolicyn endast sker om den höjningen kan antas bestå på längre sikt.
1
 Med en 

varierande intjäningsförmåga skulle det kunna vara svårt att upprätthålla samtidigt som en 

temporär utdelningsökning skulle kunna anses ge en felaktig bild av företagets långsiktiga 

utdelningspolicy.
 2
 Alltså ansågs inte de metoder som fanns att överföra överskottslikvid 

tillräckliga.
3
  Sedan förbudet återtogs har det blivit alltmer populärt bland svenska företag att 

utföra aktieåterköp som en metod att distribuera överskott av likvid till aktieägarna. Enbart i år 

har svenska företag köpt tillbaka egna aktier till ett värde av 51,7 miljarder kronor och siffran 

väntas öka.
4
 

Innan ett företag kan utföra återköp av aktier måste styrelsen be om ett bemyndigande av 

bolagsstämman att få utföra återköpet. Bolagsstämman röstar därefter ifall förslaget ska gå 

igenom eller inte. Går förslaget igenom ger det styrelsen möjligheten dock ej skyldigheten att 

utföra återköpet fram tills nästa bolagsstämma. Bemyndigandet ses som en annonsering till 

marknaden att företagets ledning har planer på att utföra återköp av aktier. Tidigare 

undersökningar har visat att annonsering av återköp ger en positiv signalering till marknaden 

                                                 
1 Regeringens proposition 1999/2000:34, 
2 Dittmar, 2000; Skog, 1995; Ikenberry och Vermaelens 1996. 
3 Regeringens proposition 1999/2000:34,s.54 
4 Nasdaq OMX Stockholm corporate actions statistic per 25/11-2012 
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vilket kan resultera i att aktiekursen stiger
5
. Det har dock visat sig att majoriteten av företag som 

annonserar om återköp aldrig utför dem. Krascher & Johnson menar att de företag gör sig 

skyldiga till att ge falska signaler till marknaden och att det skapas en misstro på 

finansmarknaden som avsiktligt vilseleder investerare. Författarna menar att både investerare och 

analytiker tar viktiga investeringsbeslut baserade på annonseringens signaler. Många inom 

investmentbranschen tycker att företagsledningen utnyttjar annonseringen som ett 

signaleringsverktyg enbart för att höja aktiepriset utan att ha några planer på att faktiskt utföra 

återköpet.
6
 En skepsis kan alltså skapas och rättvisa signaler om aktieåterköp kan lätt misstolkas 

för att vara spekulationer och därmed tappa i trovärdighet.  

Uppsatsen riktar sig till investerare och analytiker på marknaden som flitigt följer och försöker 

tolka signaler på marknaden och grundar investeringsbeslut därefter. För att kunna ta ett korrekt 

beslut behövs verktyg som utvärderar signalen för annonsering om återköp och bedömer 

sannolikheten för om signalen är äkta eller falsk. Därmed är det intressant att undersöka teorin 

som ligger till grund för motivering till att ett företag utför återköp av aktier, samt att se vilka 

faktorer som kan tänkas vara förklarande till att företaget fullbordar återköpet. I tidigare 

forskning har mycket fokus varit kring reaktionen på aktiepriset vid annonseringen av återköpet. 

Denna uppsats fokuserar på hur annonsering ska tolkas och huruvida en investerare kan avgöra 

om en annonsering är trovärdig eller ej med hjälp av de klassiska teorier som finns idag. 

 

Syfte och Avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda de faktorer som utifrån teorin kan förklara sannolikheten att 

ett företag fullbordar ett återköp av aktier efter en annonsering. Alltså undersöka de förklarande 

variablerna som ämnar vara indikationer om att företaget faktiskt utför ett aktieåterköp.  

Utifrån teorin skapar vi hypoteser som sedan prövas var för sig i en logistisk regressionsmodell 

för att se vilka parametrar som blir statistiskt signifikanta. Därmed avser vi pröva teorierna, 

vilket om de stämmer senare kan användas som ett verktyg för investerare och analytiker att 

avgöra om annonsering av aktieåterköp till marknaden är trovärdig eller ej. 

                                                 
5 Barth och Kasznik, 1999  
6 Kracher och Johnson, 1997 
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Vi avgränsar undersökningen till att endast innehålla de bolag som är noterade på Stockholm 

OMX då vi anser att dessa bolag är de som mer frekvent följs av investerare beträffande 

information och nyheter. Därtill kommer tidsperioden endast sträcka sig över år 2007 då det 

under det valda året var många företag som annonserade om återköp och även utförde återköpen. 

Företagen som inkluderas i undersökningen ska ha fått bemyndigande om återköp under 2007 års 

bolagsstämma vilket innebär att återköp kan ha skett fram till och med bolagsstämman året 

därefter. Vidare kommer undersökningen enbart baseras på kvantitativ data där variablerna som 

prövas kommer att vara ”Kassalikviditet”, ”Book-to-Market”, ”Tidigare återköp”, ”Andel av 

immateriella tillgångar mot totala tillgångar”, samt ”Försäljningstillväxt”. 

Teori 

Den effektiva marknadshypotesen  

Den effektiva marknadshypotesen bygger på teorin att marknaden är fri från friktioner och 

insiderinformation. Det finns tre huvudsakliga nivåer av marknadshypotesen; ”svag”, ”semi-

svag” och ”stark”. När den starka nivån råder går det inte att övervinna marknaden då all 

information som finns tillgänglig avspeglas direkt i aktiepriserna. Även dold information eller 

insiderinformation ska vid den starka nivån reflekteras i priserna. Därmed handlas aktier alltid 

till verkligt värde och med det kan inte investerare köpa en undervärderad eller övervärderad 

aktie. Till följd är det omöjligt att överträffa marknaden genom timing eller genom att tolka 

signaler som företagen ger ut till marknaden.
7
  Vid den semi-svaga nivån av marknadshypotesen 

justeras aktiepriset efter publik information såsom pressmeddelanden och publicering av 

finansiella rapporter. Därmed kan ingen överavkastning uppnås baserat på den informationen. 

Det enda sättet för investerare att kunna uppnå överavkastning under denna nivå är utnyttja 

intern information de besitter om företaget. Vid den svagaste formen av marknadshypotesen kan 

inte framtida priser förutses genom att analysera historiska priser eftersom de redan är 

reflekterade i dagens aktiepriser. Pristrenden följer en helt slumpmässig riktning som inte går att 

förutspå. 
8
  

                                                 
7 Malkiel, 2003 
8 Fama 1970 
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Informationsasymmetri 
Den effektiva marknadshypotesen kritiseras inte sällan bland investerare då de anser att 

informationen på dagens aktiemarknad är snedfördelad och kostsam. Grossman och Stiglitz 

hävdar att en perfekt marknad inte existerar. Om information är kostsam och marknader är 

konkurrensmässiga måste det finnas en diskrepans mellan priset och det verkliga värdet, vilket 

ger incitament till individer att ta reda på mer information.
9
 

Asymmetri av information föreligger då två eller fler parter ska utföra en transaktion och en part 

innehar mer information än de andra. Det skapar en obalans i maktförhållandet parterna emellan, 

vilket i vissa fall kan orsaka problematik under själva transaktionen. Informationsasymmetri är 

ofta orsaken till felaktig information och bidrar till en ineffektiv marknad.  

George Akerlofs artikel ”The Market for lemons (1970) tillämpade för första gången 

informationsasymmetri inom nationalekonomi och finansiell teori. Det berömda exemplet 

författaren nämner kan efterliknas vid det förhållande som uppstår mellan en företagsledning och 

aktiemarknaden. Investerare på aktiemarknaden köper aktier som de försöker uppskatta om den 

är värderad till ett verkligt värde utifrån den information som finns tillgänglig. Eftersom 

företagsledningen innehar intern information uppstår en problematik med asymmetrisk 

information mellan företagsledningen och marknaden. Artikeln diskuterar bland annat 

signalering som en lösning på informationsasymmetrin, att den part med överskottet av 

information signalerar viss information till de andra parterna vilket ska öka trovärdigheten och 

lösa asymmetrin
10

. 

Principal-Agent Teorin  

Ytterligare en brist i teorin om den effektiva marknaden är att i ett börsnoterat företag uppstår ett 

Principal-Agent förhållande mellan aktieägare och ledning, där Principalen är aktieägarna och 

Agenten är ledningen i företaget.  Förenklat sett har Principalen utsett bästa Agenten till deras 

företag och gett dem befogenhet att driva företaget och fatta beslut på mest vinstdrivande vis. 

Principalen ska ej behöva medverka vid varje strategival utan de hyser förtroende för Agenten 

och dess beslut. Oundvikligen är dock relationen mellan de två präglad av friktioner då det kan 

                                                 
9 Grossman och Stiglitz, 1980 
10 Akerlof, 1970 
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uppstå intressekonflikter dem emellan. Både Principal och Agent är nyttomaximerare enligt 

grundläggande ekonomisk teori och utilitarism, att båda parter vill uppnå maximal nytta. 

Problematiken ligger i att nyttan och i det här fallet vinsten definieras på olika sätt för parterna. 

Därmed uppstår en så kallade agentkostnad vilket kan ta form som överinvesteringar i tillgångar 

som inte genererar någon positiv avkastning
11

.  

Fria kassaflödesteorin 
Jensen (1986) menar att distribuering av fritt kassaflöde bland annat kan minska agentproblemet 

genom att reducera andelen resurser som kontrolleras av ledningen. Utdelningseffekten av 

likvida medel förstärks ytterligare när ett företag är väletablerat med stabila kassaflöden och låga 

investeringsmöjligheter. Fritt kassaflöde är det överskott av kassaflöde utöver vad som krävs för 

att finansiera alla företagets investeringar med positiva nuvärden. Sådant fritt kassaflöde bör 

betalas ut till aktieägare för att företaget ska vara så effektivt som möjligt och för att maximera 

nyttan för aktieägarna.
12

 

 

Signalteorin  
Signalteorin bygger på teorin om asymmetrisk information. Spence skriver i sin artikel ”Job 

market signaling” att två parter kan lösa problemet med informationsasymmetri genom att den 

ena parten sänder ut en signal som avslöjar viss relevant information till den andra parten. Den 

parten tolkar signalen och justerar sitt beslut därefter
13

.  

När en företagsledning vidtar nya åtgärder utgör det signaler till marknaden och aktieägare som 

försöker tolka dem i syfte att reducera informationsasymmetrin. Eftersom marknaden är full av 

spekulationer och missvisande rykten väger handlingar tungt och mycket vikt läggs på huruvida 

annonseringar av förändringar i företaget är kommer att genomföras eller inte. När ledningen 

ökar sitt innehav av aktier i sitt egna företag är det en handling och signal som är möjlig att 

tolkas på olika sätt. Det kan tolkas som om fritt kassaflöde finns tillgängligt och att ett sedvanligt 

aktieåterköp görs för att tillfredsställa principalen enligt god affärssed. Det kan också vara en 

signal om att aktien enligt ledningen är undervärderad och ledning uttrycker sitt missnöje på så 

                                                 
11 Miller & Modigliani 
12 Jensen, 1987  
13 Spence, 1973 
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vis. De vill öka värdet på aktien och utför därför ett aktieåterköp då antalet aktier komprimeras 

av ledningen och värdet på den enskilda aktien avses stiga.  Det tillkommer i signaleringen att 

företaget hyser förtroende för sig själva genom att investera sitt egna kapital, detta kan medföra 

att aktievärdet ökar ytterligare 
14

Till exempel menar Didier Duret, investeringschef vid ABN 

Ambro Private Banking, att ”återköp är ett tecken på självförtroende hos företagen".
15

  

Aktieåterköp 
 

Det har inte alltid varit tillåtet i Sverige att genomföra aktieåterköp utan det var först i mars år 

2000 som riksdagen beslutade att svenska noterade publika aktiebolag skulle ges möjligheten att 

förvärva sina egna aktier. Innan ett aktieåterköp kan göras måste företaget i fråga be om 

bemyndigande, vilket sker vid bolagsstämma. Ifall ett bemyndigande ges dokumenteras det i 

bolagsstämmoprotokollet, vilket måste för ett noterat bolag vara en offentlig handling för 

allmänheten . Vid det laget kan marknaden börja agera utifrån den information som finns 

tillgängligt och tolka signalerna av ett bemyndigande om aktieåterköp. 

Varför ett företag skulle vilja göra ett aktieåterköp är många och de mest förekommande motiv 

urskiljda av Dittmar (2000) Wansley (1986) samt Lane och Sarkar (1989) är att företaget i fråga 

vill förändra sin kapitalstruktur, fördela sin överskottslikvid då lämpliga investeringsmöjligheter 

saknas, resursallokering mellan ledning och aktieägare, signalera om information som 

marknaden är ovetandes om, intern personalpolitik och incitamentsprogram 

När förvärv sker av egna aktier ges bolaget en förutsättning att föra över överskottsmedel på ett 

mer gynnsamt sätt för aktieägarna.
16

  För att aktieägarna direkt ska främjas av aktieåterköpet 

måste ledningen makulera de återköpta aktierna vilket leder till att totala antalet aktier blir färre 

som bolagets värde ska fördelas på. Alltså höjs värdet på resterande aktier och både ledning samt 

den enskilde aktieägaren påverkas positivt av detta. Därmed kan det anses åtråvärt att vara 

aktieägare i ett företag som beslutar genomföra ett aktieåterköp
17

. Aktieägaren kan välja att 

acceptera erbjudandet om återköp och sälja sina aktier till bolaget och därmed med stor 

                                                 
14 Ikenberry och Vermaelen, 1996 
15 Dagens Industri 121102 referens från Financial Times 
16 Lakonishok och Vermaelen, 1990 
17 Young, 1969 
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sannolikhet erhålla en vinst för detta. Alternativt kan investerare med lång placeringshorisont 

välja att behålla sina aktier och på så sätt ta del av kursuppgången av aktierna.
18

   

Dittmar menar att aktieåterköp är ett alternativ till aktieutdelning som ger en större flexibilitet för 

företaget att utskifta likvida medel. Ett aktieåterköp innebär varken ett åtagande om 

genomförande eller om ytterligare återköp i framtiden. Vidare ger aktieåterköp skattemässiga 

fördelar då endast det belopp som uppstår av en realisationsvinst beskattas. Dessutom tillkommer 

möjligheten att kvitta uppkomna realisationsvinster mot realisationsförluster för aktieägarna.
19

 

För att tydliggöra det ges ett exempel:  

Antag att ett företag har ett börsvärde på 1000 kronor och har 100 stycken utestående aktier. En 

aktie kostar då 10 kronor (1000/100=10). Om företaget köper tillbaka 10 % av aktierna och 

makulerar dessa minskas antalet aktier till 90 stycken. En aktie skulle då kosta 11 kronor 

(1000/90=11).  Aktien har nu stigit i värde med 10 % (11/10=1,1). 

Hypoteser 
 

Här avser vi klargöra och motivera de hypoteser vi bildat oss efter de teoretiska ramverk 

uppsatsen grundas på. Genom att pröva nedan angivna hypoteser i form av data med nyckeltal 

och procentsatser som förklarande variabler i en logistisk regression, avser vi testa hur väl teorin 

avspeglar sig i den empiriska undersökningen.  

Hypotes I 
Första hypotesen lyder att sannolikheten för aktieåterköp efter att styrelsen fått ett bemyndigande 

kan förklaras utifrån ett företags likviditetstal. Då alla företag i undersökningen är noterade på 

Stockholmsbörsen kan de antas vara stora organisationer, vilket gör att agentkostnaden är 

ansenlig då distansen mellan en enskild aktieägare och företagsledning är stor. Enligt 

Kassaflödesteorin och Principal-Agent teorin är utskiftning av likvida medel ett sätt att minska 

agentkostnaden mellan agenten och principalen samt utjämna informationsasymmetrin dem 

emellan. Därmed antas att det överskott av likvida medel företaget innehar inte kan investeras i 

                                                 
18 Skog 1995 
19 Skog 1995.  
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en tillgång som skulle ha ett positivt nuvärde. Därtill antas att företagsledningen vid ett 

verkställande av återköpet gör det utifrån aktieägarnas bästa. 

 M.E. Barth och R. Kasznik använder i deras modell olika likviditetsnyckeltal vilket även vi 

ämnar göra i vår modell. Det nyckeltal som kommer användas är Kassalikviditet, vilket beräknas 

enligt nedan formel.   

                  
                                     

                    
 

 

  

Nyckeltalet är ett mått på ett företags penningställning och mäter andelen likvida medel och 

kortfristiga placeringar mot kortfristiga skulder. I enlighet med Fria kassaflödesteorin och 

Principal-Agent teorin antar vi att ju högre Kassalikvididet desto större är sannolikheten att 

aktieåterköp sker.  

Hypotes II 
Den andra hypotesen lyder att Book-to-Market kan förklara sannolikheten för att ett företag utför 

ett aktieåterköp. Book-to-Market är som ovan nämnt ett nyckeltal som ger en jämförelse mellan 

företagets bokförda värde och företagets börsvärde. Det bokförda värdet motsvarar företagets 

egna kapital och marknadsvärdet utgör antal aktier multiplicerat med aktiepriset. Generellt sett 

tolkar investerare det här nyckeltalet som om att höga värden pekar på att ett företag är 

undervärderat och att det vid ett lägre nyckeltal anses vara övervärderat. Nyckeltalet beskrivs 

enligt formel nedan: 

 

                 
            

                       
 

 

Ifall asymmetrisk information föreligger på aktiemarknaden kan det antas att företagsledningen 

innehar information om företaget som marknaden inte är medveten om. Därmed försöker 

ledningen sända ut signaler till investerare i form av annonsering av återköp. Alternativt vill 

företaget med signaleringen förmedla att de är otillfredsställda med marknadens prissättning av 
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aktien och anser att den är undervärderad. Vi anser att Book-to-Market ska kunna förklara 

sannolikheten för aktieåterköp och att ju högre Book-to-Market ett företag har desto större är 

sannolikheten för att det utför återköp av aktier. Med det kommer Book-to-Market testas som en 

förklarande variabel i regressionsmodellen. Därmed antas att desto högre Book-to-Market det 

vill säga ju mer undervärderad desto större är sannolikheten för att ett aktieåterköp sker. 

Hypotes III 
Den tredje hypotesen är att Tidigare återköp kan förklara sannolikheten till att ett företag utför ett 

återköp efter annonsering.  

Om informationsasymmetri föreligger på marknaden och signalering är en lösning till detta, bör 

tidigare aktieåterköp signalera att företaget är mer sannolikt att utföra återköp. Vi antar det 

eftersom de historiskt sett har visat en handling som indikerar för att signalering om återköp är 

sann. Variabeln kommer att testas som en dummy variabel. Statistiskt sett och specifikt i en 

regressionsanalys är en dummy variabel en binär variabel som endast antar två värden, 0 och 1. 

De används när kvalitativ fakta i en regressionsmodell ska passa in i en modell. Därmed ämnar 

vi testa tidigare återköp i modellen genom en dummyvariabel där 1 innebär att sannolikheten för 

återköp ökar. 

Återköp innan 2007 = 1 

Inga återköp innan 2007 = 0 

Hypotes IV 
Den fjärde hypotesen lyder att andelen immateriella tillgångar mot materiella tillgångar kan 

förklara sannolikheten för att ett företag utför återköp av aktier.  Hypotesen bygger på antagandet 

om asymmetrisk information. M.E. Barth, R. Kasznik menar att informationsasymmetri ökar 

med andelen immateriella tillgångar då de är svårvärderade och att företaget möjligtvis innehar 

mer information om värdet av dessa tillgångar. Författarna finner ett positivt samband mellan 

immateriella tillgångar och sannolikheten för aktieåterköp. Därmed antar vi deras resultat och 

applicerar det genom att lägga in ett nyckeltal i vår modell för immateriella tillgångar som kan 

beskrivas enligt formel nedan: 
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Hypotes V 
Den femte och sista hypotesen lyder att försäljningstillväxt kan förklara sannolikheten till att ett 

företag gör återköp av aktier efter ett bemyndigande.  

I enlighet med fria kassaflödesteorin antas att ett företag med lägre försäljningstillväxt är ett 

moget företag och att det finns små möjligheter att investera i projekt med positiva nuvärden. 

Därmed har företaget överskott av kassaflöde och för att maximera aktieägarnas nytta och 

reducera agentkostnaden delas det ut i likvida medel i form av aktieåterköp.  

Försäljningstillväxt har valts framför resultattillväxt då bolag till viss del kan modifiera sina 

resultat från år till år genom att göra bokslutsdispositioner. Därför anser vi att 

nettoomsättningstillväxten är en bättre variabel för tillväxt än försäljningstillväxt. 

Försäljningstillväxt kan förklaras enligt följande formel: 

                       
                               

              
 

 

Metod 

Datainsamling 
Vi har i vår undersökning valt att titta på en tidsperiod som omfattar ett år och då valt att titta på 

år 2007. Vi har valt det eftersom många bemyndiganden gavs samt att många återköp skedde 

under det året. Urvalskriteriet har varit att bolaget måste ha handlats på Nasdaq OMX Stockholm 

under hela tidsperioden. Bemyndigande av återköp ska ha skett under 2007 års årsstämma samt 

återköpet ska ha skett under det aktuella bemyndigandet. Under år 2007 handlades totalt 275 

stycken bolag på Stockholmsbörsen. Tack vare bolagens bokslutskommunikéer från 

bolagsstämmorna som skedde under 2007 fick vi ett urval om 93 bolag som fått bemyndigande 

att utföra aktieåterköp. Eliminering skedde av de företag där information inte fanns tillgängligt 

och eftersom undersökningen endast avser svenska bolag sållades utländska företag bort. 
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Av alla 93 bolag som fått bemyndigande av bolagsstämman var det 55 bolag som utförde ett eller 

flera återköp under bemyndigandeperioden. Statistiken finns tillgänglig på Nasdaq OMX 

Nordics hemsida. På grund av att de flesta bolagsstämmor äger rum under våren innebär det att 

återköp som skett under första och andra kvartalet av 2008 kan ha inkluderats. För att få 

information om vilka företag som utfört återköp innan år 2007 användes Nasdaq OMX Nordics 

hemsida med statistik över tidigare återköp. Databasen Retriever har använts för att samla in 

finansiell data för respektive företag. 

 

Logistisk regression 
Logistisk regression används i de fall där den beroende variabeln Y endast kan anta två värden. 

Traditionellt sett betecknas de ”framgång” eller 1, samt ”misslyckande” eller 0. Sannolikheten 

för 1 är beroende av förklarande variabler. I den här uppsatsen kommer den beroende variabeln 

Y representera sannolikheten för att återköp sker. 

Syftet med logistisk regression är att förklara förhållandet mellan den förklarande variabeln och 

resultatet, Y. Endast de förklarande variablerna är tillgängliga och de används för att kunna 

förutse Y som är okänt. Precis som i linjär regression är den beroende variabeln Yi slumpmässig 

medan de förklarande variablerna inte är det. De förklarande variablerna kan anta både 

kategorier, reella värden och binära värden. De binära värdena uttrycks oftast som 

dummyvariabler och kan endast anta två värden 1 eller 0. 

Eftersom den beroende variabeln Yi endast kan anta värdena 1 och 0 kan inte normaldistribution 

antas. Istället antar Yi en diskret sannolikhetsdistribution där varje Yi bestäms av en icke-

observerad sannolikhet pi som är specifik till det aktuella Yi men samtidigt knuten till de 

förklarande variablerna. Det förklaras genom nedan formel: 

                     

 

Teorin bakom logistisk regression är densamma som till linjär regression. Sannolikheten pi 

modelleras genom att använda en linjär kombination av förklarande variabler som varierar från 

fall till fall och regressionskoefficienter som är specifika för den aktuella modellen.  



15 

 

Den linjära modellen beskrivs av formel nedan: 

                           
 

Där          är regressionskoefficienter som förklarar den relativa effekten av varje specifik 

förklarande variabel på den beroende variabeln Yi.  

För att skatta parametrarna i modellerna används Maximal Likelihood metoden. Alla modeller 

testas även med ett Likelihood Ratio test.  

Resultat 
 

För att kvantitativt testa hypoteserna används statistikprogrammet Eviews där variablerna testas 

var för sig i en logistisk regressionsmodell. Det görs för att finna vilka variabler som statistiskt 

sett utifrån den data undersökningen inkluderar, förklarar sannolikheten till återköp. Eviews gör 

även en skattning av koefficienter i modellen med ML-Metoden. På så sätt genereras de 

koefficienter som ger störst sannolikhet för återköp av aktier. För att testa modellerna med ett 

test som har ännu högre styrka och som har mer tillförlitlighet än ett T-test görs ett Likelihood 

Ratio test. 

Då stickprovet i undersökningen är relativt liten finns en risk för att styrkan i testet är låg. Låg 

styrka i testen kan i sin tur öka risken för att en felaktig nollhypotes accepteras. Enligt Stevens 

kan det vara rationellt att använda en signifikansnivå på 10 % istället för 5 % för att förbättra 

styrkan i ett test där stickprovet har mindre än 100 observationer.
20

 Resultatet för båda 

signifikansnivåerna tas upp men beslutet att förkasta variablerna vid 5 % eller 10 % 

signifikansnivå lämnas till läsaren. 

De modeller som testas är: 

 

 

 

                                                 
20 James, 2002 
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Modell I 

 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β1* Kassalikviditet  

Modell II 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β2* Book-to-Market 

Modell III 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β3*tidigare återköp  

Modell IV 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β4*Andelen 

immateriella tillgångar 

Modell V 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β5*försäljningstillväxt 

Modell VI 

Vi väljer även att testa alla variabler i en och samma modell för att se om de tillsammans kan 

förklara sannolikheten för aktieåterköp. 

Sannolikheten för utfört återköp 2007 efter bemyndigande = Konstant + β1* Kassalikviditet + 

β2* Book-to-Market + β3* tidigare återköp + β4*immateriella tillgångar andel + β5*tillväxt i 

försäljning från föregående år. 
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Sammanfattande tabell av resultaten 

  
 
                  Likelihood 

Ratio 

Modell I 

p-värde 

 

0.9363 

 

0,0906 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,0114 

Modell II 

p-värde 

 

0.6729 

 

- 

 

0.0680 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.0541 

Modell III 

p-värde 

 

0.3190 

 

- 

 

- 

 

0.6794 

 

- 

 

- 

 

0.6792 

Modell IV 

p-värde 

 

0.0441 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.3175 

 

- 

 

0.3045 

Modell V 

p-värde 

 

0.1577 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.6098 

 

0.5925 

Modell VI 

p-värde 

  

0.2516 

 

0.0752 

 

0,1414 

 

0,3566 

 

0,3813 

 

0,9265 

 

0,0620 

Se bilaga 2 och 3 för detaljerad data. 

 

I modell I visar resultatet av regressionen vid ett T-test att variabeln kassalikviditet inte är 

signifikant på en 5 % signifikansnivå. Dock blir variabeln signifikant om nivån höjs till 10 %. 

För Likelihood Ratio testet blir variabeln signifikant på en 5 % signifikansnivå. 

Parametern Book-to-Market i modell II förkastas på en signifikansnivå om 5 %. Om nivån höjs 

till 10 % blir variabeln signifikant. Det gäller både vid T-testet och vid Likelihood Ratio testet. 

Resultatet visar att variabeln tidigare aktieåterköp i modell III inte är signifikant på en 

signifikansnivå om 5 % i någon av testen. Den är ej heller signifikant om nivån höjs till 10 %. 
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Resultatet för andelen immateriella tillgångar i modell IV visar att variabeln inte är signifikant då 

p-värdet överstiger 5 % för båda testen. Även vid en höjning av signifikansnivån till 10 % 

förkastas variabeln. 

Resultatet av tillväxt av försäljning från föregående år i modell V visar ett p-värde som är över 

signifikansnivån om 5 %. Även vid en ökning av signifikansnivå till 10 % förkastas parametern. 

Resultatet av alla variabler tillsammans i modell VI visar att ingen av variablerna enskilt blir 

signifikanta om en signifikansnivå om 5 %. Däremot blir variabeln kassalikviditet enskilt 

signifikant om nivån höjs till 10 %. Vid Likelihood Ratio testet blir modellen i sin helhet 

signifikant på en 10 % signifikansnivå. 

För de modeller där resultatet visade signifikans för de enskilda variablerna är koefficienterna 

följande
21

: 

Modell I 

Sannolikhet för återköp= -0,02+1,08*Kassalikviditet 

Modell II 

Sannolikhet för återköp= -0,15+1,04*Book-to-Market 

 

Från resultatet kan utläsas att en högre kassalikviditet ger en högre sannolikhet för aktieåterköp, 

givet ett bemyndigande. Detsamma gäller för ett högre Book-to-Market. 

Metodkritik 
 

Eftersom att vi endast har testat de företag som fått bemyndigande om återköp under år 2007 går 

det inte att säkerställa att de teorier och hypoteser som är statistiskt signifikanta i vår data kan 

generaliseras till alla företag som får bemyndigande om återköp. Vi motiverar dock vårt 

stickprov eftersom det under perioden sedan aktieåterköp blev tillåtet har år 2007 ansetts vara det 

mest neutrala året. Åren innan 2007 präglades av it-bubblan och åren efter 2007 har varit 

turbulenta år med lågkonjunktur under flera perioder. Ett alternativ skulle kunna vara att 

                                                 
21 Se bilaga 2 och 3 för detaljerad data samt för de modeller som ej blev signifikanta. 
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inkludera alla företag som fått bemyndigande till återköp hittills i undersökningen för att få ett 

mer generaliserat resultat. Vi förmodar ändå i vår uppsats att år 2007 var ett representativt år för 

att kunna göra antagandena. .  

Stickprovet är relativt litet vilket kan ha bidragit till att variabler inte blev signifikanta. Ifall 

undersökningen hade breddats kunde fler variabler möjligtvis blivit signifikanta. Utöver har vi 

inte tagit hänsyn till industritillhörlighet och faktumet att det skulle kunna råda större sannolikhet 

för återköp för vissa industrier. Dock har vi inkluderat alla företag under perioden som fått 

bemyndigande om återköp och därmed har vi inte kunnat styra industritillhörigheten. Ytterligare 

antaganden som gjorts är att marknaden inte är perfekt, det vill säga att det råder asymmetrisk 

information på marknaden. Möjligtvis skulle det kunna vara så att den svenska aktiemarknaden 

är nästintill perfekt och att den asymmetriska informationen är minimal. Det finns inget 

mätinstrument som kan mäta detta som vi känner till. Dock går det nästan att säkerställa att 

asymmetrisk information finns på marknaden då investerare ständigt söker ny information och 

spekulerar på aktiemarknaden, vilket de inte skulle göra om en perfekt marknad rådde. 

Detsamma gäller för antagandet om att företagen är stora institutioner och därmed är distansen 

mellan företag och aktieägare lång vilket skulle innebära en högre agentkostnad. 

Ännu en faktor som inte har tagits hänsyn till är huruvida företagen som fått bemyndigande har 

haft pågående incitamentsprogram under tiden för bemyndigandet. Det skulle eventuellt kunna 

påverka sannolikheten för aktieåterköp. Vi har istället valt att fokusera på de klassiska teorierna 

som ligger till grund för återköp av aktier för att se om de är applicerbara i dagens 

finansmarknad. De specifika nyckeltal som valts skulle även kunna bytas ut till andra nyckeltal 

för att testa de teorier som uppsatsen grundas på.  

Vi är medvetna om att vi förenklat ovan teorier genom att omvandla dem till de specifika 

variablerna som valts. Dock har vi ansett det nödvändigt att tillämpa förenklingen för att kunna 

utföra en kvantitativ undersökning. Ytterligare har det varit svårt att finna renodlade variabler 

som inte påverkas av exogena faktorer men vi anser att de valda variablerna är lämpade för sitt 

ändamål och de utförda testerna.  
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Analys 
 

Vid prövning av den första hypotesen att sannolikheten för aktieåterköp kan förklaras av hög 

Kassalikviditet, visar modellen vid T-testet ett p-värde över en 5 % signifikansnivå. Vid 

Likelihood Ratio testet blir variabeln signifikant på en 5 % signifikansnivå. Om Stevens (2002) 

förslag att använda en signifikansnivå på 10 % tillämpas på grund av ett lågt antal observationer i 

stickprovet innebär det att parametern Kassalikviditet även blir signifikant för T-testet. Det har 

även verifierats att variabeln bidrar till modellen att förklara sannolikheten till återköp efter ett 

bemyndigande. Resultatet som erhållits är i enlighet med kassaflödesteorin och Principal Agent 

teorin. Med andra ord kan det konstateras att Kassalikviditet kan bidra till att förklara 

sannolikheten till att ett återköp verkställs efter ett bemyndigande. Då teorin kan bekräftas bör 

den kunna användas vid bedömning om ett bemyndigande av aktieåterköp är trovärdigt eller ej. 

Modell I visar att högre kassalikviditet ger en större sannolikhet till ett genomförande av 

aktieåterköp i den grupp av företag som ingår i vår undersökning. Detta är i linje med vår 

hypotes och kan ses som betryggande för aktieägare att ha vetskapen om att företagsledningen 

inte gör icke lukrativa investeringar som resulterar i ödslande av resurser. På så sätt hamnar 

resurserna i aktieägarnas förfogande och de kan i sin tur återinvestera dem på ett optimalt sätt. 

Därtill bidrar utskiftningen av likvida medel ett större förtroende mellan aktieägare och 

företagsledning då kostnaden för informationsasymmetrin minimeras. Det är essentiellt att 

återigen understryka att det antas att företagsledningen utför aktieåterköpet utifrån aktieägarnas 

perspektiv. Det kan likaledes finnas egennyttiga skäl till att företagsledningen köper tillbaka 

aktierna. Dock kommer det i slutändan alltid att gynna aktieägaren om inte pengarma istället 

skulle investeras i tillgångar som skulle leda till en större avkastning.  

Resultatet av testen för den andra hypotesen i undersökningen där Book-to-Market har tillämpas 

i modellen visar p-värden som är över en 5 % signifikansnivå. Vid en signifikansnivå på 10 % 

kan dock variabeln accepteras som signifikant i testen. Det har därmed säkerställts att parametern 

bidrar att förklara sannolikheten för återköp vid ett bemyndigande i modellen. Alltså kan Book-

to-Market som ett signaleringsverktyg bekräftas vara trovärdigt och förklara sannolikheten till att 

ett företag utför aktieåterköpet. Då signalteorin kan bekräftas ha inverkan på sannolikheten för 

återköp vid annonsering kan resultatet användas av investerare som ett hjälpmedel att besluta 
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huruvida en annonsering av ett återköp är trovärdigt eller ej. Det bekräftar även vår teori, att en 

perfekt marknad inte existerar och att asymmetrisk information föreligger mellan 

företagsledningen och aktieägare. Modell II indikerar att ett högre Book-to-Market ger en högre 

sannolikhet för att ett aktieåterköp ska ske i den grupp företag som ingår i undersökningen som 

är i enlighet med vår hypotes. Med stor sannolikhet kommer ett kraftigt undervärderat företag 

göra återköp av aktier. Däremot går det inte helt att bekräfta att just undervärdering alltid skulle 

vara den signal företagen ger ut när de annonserar om aktieåterköp.  

Vid test av hypotesen immateriella tillgångar i regressionsmodellen genereras p-värden över 10 

% signifikansnivå. Därmed förkastas hypotes III. Då både Book-to-Market och andelen 

immateriella tillgångar ämnade testa teorin om signalering och undervärdering från företag kan 

förkastningen av immateriella tillgångar tolkas som att parametern inte indikerar på teorin om 

signalering av undervärdering. Det kan bero på att företagen trots att värdering är subjektivt 

faktiskt värderar immateriella tillgångar till ett korrekt värde i balansräkningen. Därmed kan det 

antas att marknaden innehar samma information som företagsledningen och teorin om 

asymmetrisk information inte är tillämpligt i det här fallet. En anledning till resultatet kan vara 

att de företag som omfattats av studien har relativt okomplicerade immateriella tillgångar att 

värdera, alternativt en låg andel immateriella tillgångar. Därmed finns inget behov att signalera 

till marknaden beträffande undervärdering av immateriella tillgångar i balansräkningen. 

När dummyvariabeln tidigare återköp appliceras i modellen fås p-värden över 10 % 

signifikansnivå vilket inte blir signifikant. Varför variabeln inte visar signifikans i modellen kan 

vara på grund av att återköp som utskiftningsmetod först under undersökningsperioden blev 

trendigt bland svenska bolag. Flertalet företag som tidigare inte utfört återköp anammade 

utskiftningsmetoden under år 2007, antagligen för att året präglades av en högkonjunktur där 

företagen hade stora överskott av likvida medel i kassorna. Anledningen kan även vara att det 

hade varit lagligt under en längre period och metoden var beprövad bland väletablerade företag. 

Vid analys av grunddata visas att större delen av företagen som tidigare återköpt aktier under 

föregående år utförde återköp även år 2007. Det antyder att hypotesen om tidigare aktieåterköp i 

form av signalering skulle vara en lösning till informationsasymmetrin och därmed kan antas 

vara sann trots att den inte är statistiskt signifikant. Det indikerar att ett företag som tidigare 
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utfört återköp och får nytt bemyndigande om återköp av aktier är mer trovärdiga att verkställa 

återköpet. 

 Den sista hypotesen att försäljningstillväxt från föregående år i enlighet med Kassaflödesteorin 

skulle bidra till att förklara sannolikheten för ett verkställande av återköp blir inte signifikant då 

p-värdena är över en 10%-ig signifikansnivå. Därmed förkastas hypotesen att mogna företag med 

låg försäljningstillväxt skulle vara mer sannolika att utföra aktieåterköp. Det kan bero på att 

försäljningstillväxt under undersökningsperioden har påverkats av andra faktorer annat än 

företagets stabilitet och mognadsgrad. Till exempel kan det ha påverkats av branschmässiga och 

konkurrensmässiga skäl eller av konjunkturläget. Medelvärde och median av tillväxten från 

föregående år är relativt hög, vilket pekar på att företagen i undersökningen generellt sett har haft 

god omsättning under år 2007
22

. Undersökningsperioden är under en högkonjunktur vilket 

troligen påverkat försäljningstillväxten. Alltså blir det här fallet svårt att urskilja huruvida ett 

företag är moget eller ej genom att se till en variabel som tillväxt från föregående år. 

Vid test av alla hypoteser i modell VI visade sig kassalikviditet vara den enda enskilda variabeln 

som blev signifikant på en signifikansnivå om 10 %. Modellen i sin helhet blev signifikant på en 

10 % signifikansnivå vid ett Likelihood Ratio vilket tyder på att alla variabler tillsammans 

hjälper till att förklara sannolikheten för återköp. Varför de andra parametrarna inte blev 

signifikanta var för sig kan bero på att vissa variabler till en viss del är motsäger sig varandra. 

Till exempel kan det antas att Kassalikviditet och Book-to-Market är motsägelsefulla då det kan 

tyckas att om företaget har en hög kassalikviditet och det syns på balansräkningen bör 

marknaden ha reagerat och aktien bör ha ökat till ett korrekt marknadsvärde i enlighet med det 

bokförda värdet. Dock kan det möjligtvis förklaras av att företagsledningen innehar information 

om framtida kassaflöden vilket inte är synligt i finansiella rapporter. Det och annan ”dold” 

information kan förklara varför företagsledningen anser att företaget är undervärderat och att 

informationen ännu inte har absorberats av marknaden. Motsägelser på liknande sätt kan 

möjligtvis tillämpas mellan Försäljningstillväxt och Book-to-Market då asymmetrisk information 

mellan ett moget företag och marknaden kan antas vara lägre än ett relativt nytt snabbväxande 

bolag där nya händelser sker ideligen.  Därmed finns en större mängd ny information som 

                                                 
22 Se Bilaga 1 för komplett data 
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behöver nå ut till marknaden och en större andel asymmetrisk information kan antas vara fallet 

mellan nyetablerade bolag och finansmarknaden.  

Slutsats 
 

När en företagsledning ber om ett bemyndigande av bolagsstämman att utföra återköp innebär 

detta endast en befogenhet men inte en förpliktelse att utföra återköpet. Det har visat sig att 

flertalet bolag inte utför handlingen de bett att få ett bemyndigande för. Trots det reagerar ofta 

marknaden på själva annonseringen istället för handlingen vilket kan leda till att besvikelse 

uppstår bland investerare och förtroendet för företagets signaler reduceras. Syftet med uppsatsen 

var att undersöka ovanstående problematiseringar genom att utforska valda teorier som ligger till 

grund för att ett företag väljer att utföra ett återköp av egna aktier. Sedan testades teorierna 

utifrån formulerade hypoteser som omvandlades till variabler för en kvantitativ undersökning. 

Den första hypotesen att kassalikviditet skulle bidra till sannolikheten för att ett återköp skulle 

ske i enlighet med kassaflödesteorin och Agent-Principal teorin visade sig stämma vid en 

signifikansnivå på 5 % vid likelihood ratio test och 10 % vid T-test. Resultatet bekräftade även 

att större kassalikviditet ökade sannolikheten för att återköp skulle ske. Därmed kan det bekräftas 

att teorierna är empiriskt applicerbara och skulle därmed kunna användas av investerare för att 

bedöma huruvida aktieåterköp kommer att ske eller ej efter ett bemyndigande. Den andra 

hypotesen att Book-to-Market skulle ha en inverkan på sannolikheten att återköp sker i enlighet 

med signalteorin visade sig också vara signifikant på en 10 % signifikansnivå. Alltså kan det 

verifieras att signalteorin existerar i empirin och att den påtagligt har en betydelse för 

sannolikheten av ett återköp av egna aktier. Den tredje hypotesen att tidigare aktieåterköp skulle 

influera sannolikheten för aktieåterköp i enlighet med signalteorin visade sig vara icke 

signifikant och därmed förkastades variabeln. Vid analys av grunddata går det dock att se att 

större delen av företagen i undersökningen som utförde återköp tidigare år även utförde det år 

2007 och teorin kan därmed inte med all säkerhet förkastas. Den fjärde hypotesen att andelen 

immateriella anläggningstillgångar enligt signalteorin skulle ha en effekt på sannolikheten för 

återköp givet ett bemyndigande visade sig vara icke signifikant. Det antas bero på att företagen 

inkluderade i undersökningen har haft relativt okomplicerade tillgångar som de värderat till ett 

korrekt nuvärde, alternativt att andelen immateriella tillgångar generellt sett har varit låg bland 
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företagen i stickprovet. Därmed antas variabeln inte ha en stor inverkan i den aktuella 

datauppsättningen. Den femte och sista hypotesen att variabeln försäljningstillväxt enligt 

kassaflödesteorin skulle påverka sannolikheten att återköp sker efter ett bemyndigande visade sig 

vara icke signifikant. Det antas bero på att försäljningstillväxt inte är en tillräckligt oberoende 

variabel för kassaflödesteorin eftersom den påverkas av för många exogena faktorer såsom det 

rådande konjunkturläget.  

Att alla variabler tillsammans i modell VI vid ett Likelihood Ratio test gav ett signifikant p-värde 

antas bero på att ju fler variabler som tas i beaktning samtidigt i samma modell desto mer kan 

modellen förklara sannolikheten för återköp. Det innebär inte att vi kan acceptera alla fem ställda 

hypoteser utan endast de första två hypoteserna som var för sig blev signifikanta. Statistiskt sett 

ska alltså två av de fem testade variablerna påverka sannolikheten för att ett aktieåterköp 

genomförs givet ett bemyndigande. Trots den statistiska signifikansen rekommenderas inte att 

resultatet av undersökningen generaliseras då tidsperioden som studerats är kort samt att 

stickprovet är relativt litet mot den totala populationen. 

Förslag till vidare forskning 
Då uppsatsen endast avsett testa ett begränsat antal teorier kring återköp av aktier skulle det vara 

intressant att i vidareforskning analysera annan teori kring aktieåterköp såsom industritillhörighet 

eller till exempel bakomliggande motiv till aktieåterköp i egenskap av personaloptionsprogram 

samt ändring av kapitalstruktur i företaget. En ytterligare intressant aspekt skulle kunna vara att 

istället för immateriella anläggningstillgångar se åt dolda tillgångar som inte finns på 

balansräkningen men som företaget besitter. Dessutom skulle det vara intressant att byta ut 

variablerna mot andra variabler och se om utfallet skulle bli densamma som i denna 

undersökning. Därtill skulle det även vara intressant att skapa en modell som förklarar 

sambandet mellan sannolikheten för återköp och priset för aktien. Då vår undersökning endast 

omfattar en tidsperiod om 12 månader begränsas möjligheten att ge allmän tillämpning åt 

resultatet till årtal som inte inkluderats i undersökningen. Det vore därmed intressant för framtida 

forskning att bredda den undersökningen som utförts i denna uppsats och inkludera alla bolag 

som gjort återköp sedan det blev tillåtet för att se om resultatet blir detsamma. Därmed skulle 

man reglera för en del exogena effekter på variablerna som till exempel konjunkturförändringar 

på marknaden. 
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Bilaga 1 
 

Företag utfört 

återköp 

2007(Y) 

tidigare 

återköp 

Book-to-

market 

Kassalikviditet Andel 

immateriella 

tillgångar 

tillväxt från föregående 

år i försäljning 

AB TRACTION (PUBL) 1 1 1.35 5.51 0.00 -21.19% 

ACANDO AB (PUBL) 1 0 0.63 0.18 0.01 20.67% 

ACAP INVEST AB (PUBL) 0 0 0.58 0.14 0.02 58.70% 

ADDNODE AB (PUBL) 1 0 1.12 0.36 0.11 3.78% 

ADDTECH AB (PUBL) 1 1 0.18 0.08 0.21 8.84% 

AKTIEBOLAG 

FAGERHULT (PUBL) 

1 1 0.30 0.24 0.07 16.87% 

AKTIEBOLAGET SKF 

(PUBL) 

0 0 0.35 0.23 0.03 8.72% 

ALFA LAVAL AB (PUBL) 1 0 0.19 0.09 0.07 25.53% 

ASTRA ZENECA AB 1 1 2.24 0.02 0.03 13.51% 

ATLAS COPCO 

AKTIEBOLAG (PUBL) 

1 1 0.00 0.01 0.00 25.70% 

ATRIUM LJUNGBERG AB 

(PUBL) 

0 0 1.12 0.03 0.00 15.85% 

AXFOOD AKTIEBOLAG 

(PUBL) 

0 1 0.16 0.13 0.06 1.03% 

B&B TOOLS AB (PUBL) 1 1 0.23 0.09 0.04 34.54% 

BE GROUP 1 0 0.20 0.86 0.00 192.20% 

BETSSON AB (PUBL) 1 0 0.22 1.06 0.21 69.77% 

BILIA AB (PUBL) 1 1 0.69 0.03 0.02 9.68% 

BOLIDEN AB (PUBL) 1 0 0.55 0.13 0.00 -5.85% 

BRINOVA FASTIGHETER 

AB (PUBL) 

1 0 1.06 0.63 0.00 43.39% 

BROSTRÖM 

AKTIEBOLAG (PUBL) 

1 0 0.51 0.42 0.00 -31.36% 

BURE EQUITY AB (PUBL) 1 1 0.74 0.67 0.00 26.42% 

CARDO AB (PUBL) 0 0 0.46 0.00 0.00 -15.94% 

CARNEGIE 1 0 0.01 0.71 0.00 0.25% 

CASTELLUM AB (PUBL) 0 1 0.97 0.01 0.00 12.16% 
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CATENA 0 0 0.50 0.04 0.00 9.63% 

CONSILIUM 

AKTIEBOLAG (PUBL) 

0 0 0.58 0.12 0.12 -1.62% 

CYBERCOM GROUP AB 

(PUBL) 

0 0 0.55 0.23 0.09 117.41% 

Diös Fastigheter 1 0 0.68 0.12 0.00 0.15% 

DUROC AKTIEBOLAG 

(PUBL) 

0 0 1.37 0.53 0.01 177.44% 

ELEKTA AB (PUBL) 1 1 0.19 0.20 0.16 3.14% 

ENEA 1 1 0.66 0.91 0.01 0.03% 

ENIRO AB (PUBL) 0 1 0.43 0.22 0.58 35.37% 

FABEGE AB (PUBL) 1 0 0.97 0.01 0.00 2.71% 

FAST PARTNER 1 1 0.63 0.93 0.00 83.28% 

HAKON INVEST 1 0 0.61 8.41 0.00 0.00% 

HALDEX AKTIEBOLAG 

(PUBL) 

1 1 0.73 0.12 0.06 0.95% 

HEXAGON AKTIEBOLAG 

(PUBL) 

0 0 0.29 0.45 0.30 9.12% 

HOLMEN AKTIEBOLAG 

(PUBL) 

0 1 0.51 0.25 0.00 2.03% 

HOME PROPERTIES AB 1 1 1.04 1.74 0.00 120.16% 

HQ AB 0 1 0.25 0.30 0.04 19.58% 

HUFVUDSTADEN AB 

(PUBL) 

0 1 0.87 0.28 0.00 2.38% 

HUSQVARNA 1 0 0.29 0.03 0.01 8.00% 

I.A.R. SYSTEMS GROUP 

AB (PUBL) 

1 0 1.38 0.40 0.09 -31.34% 

IBS AB (PUBL) 0 0 0.91 0.17 0.22 -0.84% 

INTELLECTA AB (PUBL) 1 1 0.60 0.44 0.03 13.58% 
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Bilaga 2 
 

Modell I, Kassalikviditet

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/01/12   Time: 09:37

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -0.022690 0.284043 -0.079882 0.9363

CASH_RATIO 1.080141 0.638219 1.692431 0.0906

McFadden R-squared 0.050936     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.482635

Akaike info criterion 1.326802     Sum squared resid 21.19726

Schwarz criterion 1.381267     Log likelihood -59.69630

Hannan-Quinn criter. 1.348793     Deviance 119.3926

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 6.407703     Avg. log likelihood -0.641896

Prob(LR statistic) 0.011363

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55
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Modell II, Book-to-Market

 

Modell III, Tidigare återköp 

 

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/12   Time: 21:01

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -0.145261 0.344118 -0.422125 0.6729

BOOK_TO_MARKET 1.041844 0.570835 1.825121 0.0680

McFadden R-squared 0.029489     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.487787

Akaike info criterion 1.355813     Sum squared resid 21.65221

Schwarz criterion 1.410277     Log likelihood -61.04529

Hannan-Quinn criter. 1.377804     Deviance 122.0906

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 3.709731     Avg. log likelihood -0.656401

Prob(LR statistic) 0.054096

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/04/12   Time: 20:05

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.287682 0.288675 0.996560 0.3190

TIDIGARE_ATERKOP 0.174941 0.423313 0.413267 0.6794

McFadden R-squared 0.001360     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.496491

Akaike info criterion 1.393863     Sum squared resid 22.43182

Schwarz criterion 1.448327     Log likelihood -62.81462

Hannan-Quinn criter. 1.415854     Deviance 125.6292

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 0.171070     Avg. log likelihood -0.675426

Prob(LR statistic) 0.679163

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55



31 

 

Modell IV, Immateriella tillgångar 

 

Modell V, Försäljningstillväxt

 

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/04/12   Time: 20:08

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.492334 0.244557 2.013171 0.0441

INTANG_ASSET_RATIO -2.525137 2.526241 -0.999563 0.3175

McFadden R-squared 0.008383     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.494173

Akaike info criterion 1.384363     Sum squared resid 22.22287

Schwarz criterion 1.438827     Log likelihood -62.37286

Hannan-Quinn criter. 1.406354     Deviance 124.7457

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 1.054582     Avg. log likelihood -0.670676

Prob(LR statistic) 0.304454

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/04/12   Time: 20:06

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.322928 0.228578 1.412773 0.1577

TILLVAXT_FRAN_FOREGAENDE 0.190558 0.373337 0.510418 0.6098

McFadden R-squared 0.002277     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.496349

Akaike info criterion 1.392622     Sum squared resid 22.41896

Schwarz criterion 1.447087     Log likelihood -62.75693

Hannan-Quinn criter. 1.414613     Deviance 125.5139

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 0.286455     Avg. log likelihood -0.674806

Prob(LR statistic) 0.592501

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55
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Modell VI, Alla variabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/01/12   Time: 10:09

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 6 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C -0.580030 0.505936 -1.146450 0.2516

TIDIGARE_ATERKOP 0.422920 0.458788 0.921819 0.3566

CASH_RATIO 1.283339 0.721296 1.779212 0.0752

BOOK_TO_MARKET 0.877037 0.596426 1.470486 0.1414

INTANG_ASSET_RATIO -2.253005 2.573602 -0.875429 0.3813

TILLVAXT_FRAN_FOREGAENDE -0.036619 0.396811 -0.092284 0.9265

McFadden R-squared 0.083539     Mean dependent var 0.591398

S.D. dependent var 0.494240     S.E. of regression 0.483861

Akaike info criterion 1.368722     Sum squared resid 20.36853

Schwarz criterion 1.532115     Log likelihood -57.64555

Hannan-Quinn criter. 1.434695     Deviance 115.2911

Restr. deviance 125.8003     Restr. log likelihood -62.90015

LR statistic 10.50920     Avg. log likelihood -0.619845

Prob(LR statistic) 0.062028

Obs with Dep=0 38      Total obs 93

Obs with Dep=1 55



33 

 

Bilaga 3 
 

Kassalikviditet 

 

Redundant Variables Test

Equation: UNTITLED

Specification: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_ C CASH_RATIO

Redundant Variables: CASH_RATIO

Value df Probability

Likelihood ratio  6.407703 1  0.0114

LR test summary:

Value df

Restricted LogL -62.90015 92

Unrestricted LogL -59.69630 91

Restricted Test Equation:

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 12/01/12   Time: 09:38

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.369747 0.210945 1.752816 0.0796
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Book-to-Market

 

 

 

 

Redundant Variables Test

Equation: UNTITLED

Specification: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_ C BOOK_TO_MARKET

Redundant Variables: BOOK_TO_MARKET

Value df Probability

Likelihood ratio  3.709731 1  0.0541

LR test summary:

Value df

Restricted LogL -62.90015 92

Unrestricted LogL -61.04529 91

Restricted Test Equation:

Dependent Variable: UTFORT_ATERKOP_2007_Y_

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)

Date: 11/28/12   Time: 21:02

Sample: 1 93

Included observations: 93

Convergence achieved after 3 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C 0.369747 0.210945 1.752816 0.0796


