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Sammandrag 
Återköp utgör en stigande andel av företags utdelningspolitik. Enligt von Eije och Megginson 

(2008) är market-to-book ett nyckeltal som influerar utdelningspolitiken. Denna studie 

undersöker hur market-to-book påverkar valet mellan utdelning och återköp. Signalhypotesen 

används för att förklara hur market-to-book kan sända signaler om under- eller övervärdering 

av företag och på så vis förklara detta val. Studiens resultat visar att det inte finns något 

samband mellan market-to-book och hur företag resonerar kring sin utdelningspolitik. Därför 

diskuteras möjliga förklaringar till detta resultat och en möjlig förklaring är att företag 

prioriterar andra faktorer framför under- och övervärdering. Två sannolika faktorer är att 

företag antingen tar stor hänsyn till aktieägarnas intressen eller att de använder återköp med 

andra motiv än att distribuera fria kassaflöden till aktieägare. 

 

Nyckelord: Utdelningspolitik, återköp, market-to-book, Signalhypotesen, 

informationsasymmetri, under- och övervärdering 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den 24 april 2013 rapporterade ett flertal dagstidningar, däribland Financial Times och The 

Telegraph, att Apple Inc. planerade att utöka sitt program för återbetalning till sina aktieägare 

genom återköp och höjd utdelning. Enbart återköpen beräknades öka från tidigare utlovade 10 

miljarder dollar till 60 miljarder dollar (The Telegraph, 2013). Financial Times benämnde 

händelsen som “the largest single share repurchase authorisation in history” (Bradshaw, 

2013). Detta är alltså det största återköpet av aktier i företagshistorien och belyser en allt 

vanligare förekomst bland företag, nämligen att de väljer en utdelningspolitik innehållandes 

en allt större andel återköp. I USA överskrider det totala årliga värdet av återköp numera 

värdet av utdelningar, och återköp har därmed blivit den föredragna metoden för att 

distribuera fria kassaflöden till investerare (Skinner, 2008, s. 587). Även von Eije och 

Megginson (2008, s. 348) stödjer detta då de i sin studie om utdelningar och återköp i Europa 

finner att, liksom i USA, ökar det totala värdet av återköp bland företag. Återköpen utgör 

numera över hälften av det totala värdet av utdelningar. 

1.2 Problematisering 
Den stigande andelen återköp i företagens utdelningspolitik kan anses spegla att företag idag 

på ett mer medvetet vis fattar beslut rörande utdelning och återköp. I många fall anses 

utdelning och återköp, vilket är två olika sätt att distribuera fria kassaflöden på, vara perfekta 

substitut men enligt Cornell (2005, s. 23) bör man vara försiktig med att automatiskt anta att 

utdelning och återköp fungerar som perfekta substitut. I och med detta blir valet mellan dem 

en balansgång som kräver ett genomtänkt handlande och en avvägning om vilket alternativ 

som är mest fördelaktigt för det enskilda företaget. Det till synes ökade behovet av 

eftertänksamhet gör det intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar företag i valet 

mellan utdelning och återköp. Ett flertal studier, däribland Becker, Ivkovic och Weisbenner 

2011 och von Eije och Megginson 2008, utreder möjliga faktorer och finner att till exempel 

demografi, företagsstorlek och antalet gånger ett företag ger ut finansiell information per år 

influerar utdelningspolitiken. Dessutom konstaterar von Eije och Megginson (2008, s. 364) att 

nyckeltalet market-to-book påverkar företagets utdelningspolitik. De finner att detta nyckeltal 

är negativt korrelerat till sannolikheten att genomföra såväl utdelning som återköp, det vill 

säga ju högre market-to-book desto lägre sannolikhet att genomföra utdelning eller återköp. 

Ett företag som har ett högt market-to-book prioriterar alltså att återinvestera sina fria 
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kassaflöden snarare än att återbetala dem till sina aktieägare. Vad nyckeltalet market-to-book 

är förklaras mer ingående i avsnitt 2.2. 

 

Ett högt market-to-book innebär för ett företag att marknaden bedömer att värdet av företaget 

är högre än det i själva verket är bokfört till. På samma sätt innebär ett lågt market-to-book att 

marknaden värderar företaget lägre än vad det är bokfört till (Financial Times Lexicon, 2015). 

Detta tillsammans med det faktum att ett högt market-to-book innebär lägre sannolikhet att ett 

företag distribuerar fria kassaflöden, indikerar att market-to-book innehåller information om 

företagets värde som företaget tar hänsyn till. I och med att företag tar hänsyn till market-to-

book kan informationen i nyckeltalet sägas sända signaler om huruvida företaget i själva 

verket är under- eller övervärderat.  

 

Att det genom market-to-book går att utläsa information om ett företags faktiska värde kan 

tolkas som att nyckeltalet fungerar som en signal, vilket i sin tur tyder på att alla 

marknadsaktörer inte har samma information och därmed råder informationsasymmetri. 

Enligt Signalhypotesen innebär förekomsten av någon form av informationsasymmetri att 

marknaden inte är effektiv. Syftet med signaleringen är därför att återställa balansen så att 

informationen återigen är jämnt fördelad mellan marknadens alla aktörer (Spence, 1973, 

s. 355-374). Signalhypotesen kan därmed förklara hur nyckeltalet market-to-book kan sägas 

sända signaler till marknaden om företagets värde, och också hur dessa signaler kan tänkas 

influera företag när de ska bedöma vilket alternativ rörande utdelningspolitik som är mest 

fördelaktigt för dem. De signaler market-to-book sänder kan alltså tänkas påverka företagets 

val mellan utdelning och återköp. 

 

Genom att utgå från Signalhypotesen och undersöka signalerna, närmare bestämt 

informationsinnehållet i market-to-book, utvecklas i denna studie von Eije och Megginsons 

(2008) forskning eftersom de endast studerar faktorer som kan påverka utdelningspolitiken 

och, som ovan nämnt, finner att ett högt market-to-book innebär lägre sannolikhet att 

distribuera fria kassaflöden. I denna studie undersöks inte endast om höga respektive låga 

market-to-book påverkar sannolikheten för någon form av återbäring. Fokus ligger på att 

granska om, och i så fall hur, market-to-book kan påverka formen av återbäring, med andra 

ord valet mellan utdelning och återköp.  
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Hur nyckeltalet market-to-book påverkar detta val kan ha betydelse och vara intressant för 

aktieägare och investerare, men också för företagen själva. Aktieägare och investerare kan 

gynnas av att veta hur market-to-book påverkar utdelningspolitik för att de ska kunna fatta 

investeringsbeslut som ligger i linje med deras personliga mål. För företag kan det ge en 

djupare förståelse och en medvetenhet om hur över- och undervärdering tolkas av marknaden, 

så att de kan skapa kongruens mellan den bild de själva har av sitt företag och den bild 

marknaden har. Studien genomförs på den svenska marknaden där återköp blev tillåtet år 

2000 (SFS 2000:66). Detta gör Sverige till det sista landet i Europa att tillåta återköp 

(Prop. 1999/2000:34). Den svenska marknaden väljs dels för att denna är i behov av 

ytterligare studier inom ämnet och dels för att vi bedömer att det fördjupade syftet gör det 

passande att också avgränsa marknaden jämfört med von Eije och Megginson 2008. Dock 

antas von Eije och Megginsons (2008) resultat, att ett högt market-to-book minskar 

sannolikheten att distribuera fria kassaflöden, gälla i Sverige eftersom Sverige är en del av 

Europa. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur företags utdelningspolitik influeras av värdet på 

nyckeltalet market-to-book. För att undersöka detta väljer vi att inrikta oss på den svenska 

marknaden. Urvalet utgörs av företagen som är listade på OMX Stockholm då dessa anses 

utgöra den svenska marknaden. Tidsperioden som omfattas i studien är räkenskapsåret 2013-

2014, då detta är det senaste räkenskapsåret som det går att få fullständig data ifrån samtidigt 

som det är en lämplig period för studiens syfte. Undersökningen genomförs med hjälp av en 

så kallad multinomial logistisk regression, vilken förklaras mer ingående i avsnitt 3.4. Utifrån 

de resonemang som förs i problematiseringen och syftet blir frågeställningen för denna 

uppsats följande. 

1.4 Frågeställning 
Hur påverkar värdet på nyckeltalet market-to-book svenska företags val mellan utdelning och 

återköp? 

1.5 Disposition 
Denna studie kommer fortsättningsvis att följa det upplägg som presenteras nedan. I avsnitt 2 

presenteras den teoretiska referensramen. Avsnittet innehåller en genomgång av nyckeltalet 

market-to-book samt dess beståndsdelar och koppling till företagsvärdering. Teoriavsnittet 

redogör också för tidigare forskning inom informationsasymmetri och presenterar utifrån 
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Signalhypotesen våra förväntningar om studiens resultat. Avsnitt 3 beskriver metoden som 

omfattar data, urval, bortfall, begränsningar, metodkritik, källkritik och den statistiska metod 

som används. Avsnitt 4 utgörs av empiriskt resultat och studien avslutas sedan i avsnitt 5, 6 

och 7 med diskussion, slutsats och förslag till vidare forskning. 

!  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Introduktion till teoretisk referensram 
För att besvara studiens frågeställning, hur market-to-book kan påverka valet mellan 

utdelning och återköp, definieras nyckeltalet samt dess beståndsdelar. Därefter följer en mer 

utförlig förklaring av hur market-to-book kan sägas innehålla information om bolagsvärde 

och genom denna påverka företags val kring utdelningspolitik. Sedan presenteras en 

genomgång av tidigare forskning som berör information och asymmetrisk information samt 

Signalhypotesen. Detta för att kunna sammankoppla hur informationen i market-to-book 

utifrån den tidigare forskningen bör påverka företags val gällande utdelning och återköp. 

Formen av återbäring och market-to-book står i fokus och teorikapitlet avslutas med våra 

förväntningar om hur samspelet torde se ut. Avslutningsvis presenteras hypoteser som är 

lämpliga för att testa om förväntningarna stämmer eller ej. 

2.2 Marknadsvärde, bokfört värde och market-to-book 
Ett företags marknadsvärde utgörs av alla aktier som företaget utfärdat och är den monetära 

summa som marknaden bedömer att företaget är värt. Det är alltså marknadspriset av 

företagets utstående aktier multiplicerat med totalt antal aktier, vilket ofta benämns börsvärde. 

Det bokförda värdet är, till skillnad från marknadsvärdet, inte bestämt av marknadsaktörer 

utan fastställs genom att granska företagets balansräkning. Bokfört värde motsvarar värdet på 

företagets totala tillgångar minus värdet av dess totala skulder (Brealey, Myers & Allen., 

2014, s. 76-77, 273-274). Totala tillgångar minus totala skulder kan även benämnas 

nettotillgångar. Market-to-book är ett nyckeltal som jämför företagets marknadsvärde, med 

andra ord dess utestående aktiekapital, med dess bokförda värde. Det beräknas genom att 

dividera företagets marknadsvärde med dess bokförda värde, för att på så sätt få fram hur 

förhållandet mellan dessa ser ut (Brealey et al., 2014, s. 91-92, 725). Ett market-to-book under 

1,0 innebär således att företagets marknadsvärde är lägre än dess bokförda värde medan ett 

market-to-book över 1,0 innebär att företagets marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. 

2.2.1 Förhållandet mellan market-to-book och under- och övervärdering 

Om market-to-book har ett värde under 1,0 kan det tolkas som att företaget och dess aktier är 

undervärderade, eftersom marknaden värderar företaget till mindre än det är bokfört till. 

Tvärtom kan ett market-to-book över 1,0 tyda på att företaget och dess aktier är 

övervärderade, då marknaden värderar företaget till mer än det är bokfört till i 
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balansräkningen (Financial Times Lexicon, 2015). Detta leder fram till resonemanget 

angående hur utdelningspolitik påverkas av företagets market-to-book. Om företaget anses 

vara undervärderat ser ledningen ett återköp av sina egna aktier som en god investering, 

samtidigt som återköpet ökar aktievärdet på de kvarvarande aktierna (Ikenberry, Lakonishok 

& Vermaelen, 1995, s. 82). Att ge utdelning medan företaget är undervärderat är däremot mer 

kostsamt, då utdelningar inte anses vara flexibla utan svåra att göra sig av med när de väl är 

initierade (Lintner, 1956, s. 97-118). Anledningen till att de anses svåra att göra sig av med är 

att många företagsledare förväntar sig att en sänkning eller avveckling av utdelning medför 

negativa konsekvenser för företaget (Brav, Graham, Harvey & Michaely, 2005, s. 499). Ett 

högt market-to-book innebär i motsats att aktierna kan vara övervärderade, varpå ett 

aktieåterköp är ett kostsamt sätt att distribuera fria kassaflöden på, eftersom varje aktie hos ett 

företag som anses vara övervärderat köps tillbaka till ett överpris. Utdelning är i detta fall ett 

mer kostnadseffektivt val. 

2.3 Informationsasymmetri 
I Eugene Fama 1970 presenteras teorin om effektiva marknader som antar att finansiella 

marknader är effektiva, i bemärkelsen att all tillgänglig information tolkas in i och reflekteras 

i priset på tillgångar. Enligt Den effektiva marknadshypotesen följer alla priser en 

slumpvandring och successiva förändringar i priser är oberoende av varandra. Oavsett hur 

prisutvecklingen för en tillgång sett ut tidigare, är oddsen för nästkommande prisförändring 

desamma (Fama, 1970, s. 383-386). Många forskare stod till en början bakom teorin om 

effektiva marknader, men olika företeelser upptäcktes sedan som motbevisar att marknader 

alltid skulle vara effektiva. Dessa företeelser kallas för anomalier, och det finns flera exempel 

på sådana fenomen som skapar långsiktig obalans på marknader (Brealey et al., 2014, s. 328-

329). 

 

Gemensamt för anomalier är att de påvisar att marknaden inte är effektiv och därmed 

karaktäriseras de av informationsasymmetri. Detta innebär att olika marknadsaktörer inte har 

tillgång till lika mycket eller samma typ av information (Brealey et al., 2014, s. 819). 

Informationsasymmetri kan råda mellan alla olika aktörer på marknaden och det finns flera 

studier som undersöker detta fenomen utifrån olika perspektiv och infallsvinklar. Exempelvis 

kan det råda informationsasymmetri mellan bolagsstyrelsen och aktieägaren, mellan köpare 

och säljare samt mellan företaget och marknaden. 
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2.3.1 Agentteorin och asymmetrisk information mellan köpare och säljare 

En teori som belyser ett asymmetriskt informationsförhållande är Agentteorin. Shapiro 

(2005, s. 263-264) beskriver förhållandet mellan en agent och en principal, där agenten 

genomför uppgifter åt principalen. Informationsasymmetrin i agent-principal-förhållandet 

består av att agenten vet mer om sina egenskaper och förmågor än vad principalen gör. 

Agenten och principalen har också olika mål - agenten vill maximera sin nytta med avseende 

på vad principalen kräver och den ersättning agenter får i gengäld, medan principalen vill att 

slutresultatet ska vara av så hög kvalitet som möjligt vilket maximerar principalens nytta. 

Enligt Agentteorin kommer då principalen att införa olika typer av informationssystem för att 

kontrollera att agenten utför uppgifterna på ett sätt som ligger i principalens intresse.  

 

Även Akerlof (1970, s. 489-490) identifierar ett asymmetriskt informationsförhållande genom 

ett exempel som är vedertaget; han analyserar en marknad där säljarna av en specifik vara har 

mer information om dess kvalitet än köparna. Om köparna kan skilja på varor med hög 

kvalitet och varor med låg kvalitet är transaktionerna effektiva. Om köparna däremot inte kan 

skilja på kvaliteten på varorna, så kan de som säljer varor av låg kvalitet lura köpare att deras 

varor är av hög kvalitet även om så inte är fallet. Resultatet blir att alla varor säljs till samma 

pris, och därmed att säljarna av varor med hög kvalitet inte får det pris de begär. De lämnar 

marknaden tills enbart varor av låg kvalitet finns kvar. Möjligheten för säljarna att lura 

köparna är i detta fall det som utgör det asymmetriska informationsförhållandet. 

Problematiken som Akerlof beskriver, det vill säga informationsasymmetrin mellan köpare 

och säljare, får en möjlig lösning i Michael Spences studie “Job Market Signaling” från 1973 

som presenteras nedan i avsnitten 2.3.2 och 2.4. 

2.3.2 Signalhypotesen och Livscykelteorin 

I “Job Market Signaling” utvecklar Spence en hypotes, kallad Signalhypotesen, som innebär 

att marknadsaktörer sänder signaler till varandra och att dessa kan eliminera skeva 

informationsförhållanden. På så vis återställs marknaden till en effektiv jämvikt (Spence 

1973). En teori som ställer sig emot Signalhypotesen när det gäller företags utdelningspolitik 

är Livscykelteorin. Enligt denna har företag i tidiga stadier många investeringsmöjligheter, 

men mindre möjlighet att generera kassaflöden internt. Ett moget företag har däremot färre 

investeringsmöjligheter och större internt genererade kassaflöden, vilket innebär att de kan 

dela ut överflödiga kassaflöden till aktieägare. Distribution av fria kassaflöden till aktieägarna 

är därmed ett bevis på att företaget är långsiktigt lönsamt (Coulton & Ruddock, 2011, s. 384-
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385). De Angelo, De Angelo och Stulz (2006, s. 252) finner också belägg för Livscykelteorin 

och förklarar dessutom hur den motsäger Signalhypotesen. Enligt Signalhypotesen väljer ett 

företag sin utdelningspolitik utifrån den signal de sänder till marknaden, där signalen i denna 

studies fall är huruvida företaget är under- eller övervärderat. Enligt Livscykelteorin är det 

däremot stora, mogna företag som distribuerar kassaflöden till aktieägare, trots att de har litet 

behov av att signalera då investerare redan vet att de är långsiktigt lönsamma. Livscykelteorin 

ger dock endast en förklaring till när företag väljer att distribuera fria kassaflöden, och lyfter 

inte frågan angående hur företag resonerar när de väljer mellan utdelning och återköp. Därför 

anses Signalhypotesen vara en bättre analysmodell för att undersöka frågeställningen i denna 

studie. 

2.4 Signalhypotesen 
Signalhypotesen förklarar det faktum att när det råder informationsassymetri mellan olika 

aktörer på marknaden innebär det att marknaden inte är i jämvikt. Denna obalans kan 

undanröjas genom signaler och på så vis återgår marknaden till ett jämviktsläge där den blir 

effektiv igen (Spence, 1973). Detta jämviktsläge kallas signaling equlibrium och Spence 

hävdar att vägen dit är olika kostsam beroende på vilken typ av signal som sänds. 

Kostnaderna benämns signaling costs och målet är att uppnå det mest fördelaktiga resultatet 

till den minsta möjliga kostnaden, med andra ord ligger strävan i att nyttomaximera (Spence, 

1973, s. 358-362). 

 

I sin studie utgår han från ett specifikt exempel för att belysa problematiken kring marknader 

och signaler. Exemplet bygger på hur signalen utbildning, som är tillgänglig för en viss 

kostnad, talar om för arbetsgivare hur produktiv en individ är och därmed hur hög lön denne 

rimligen förtjänar. För att beskriva hur sambandet ser ut används en figur, som presenteras 

överst på nästa sida: 
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Figur 1 Lön som en funktion av utbildningsnivå 

 

Variabeln y står för utbildning och W(y) representerar lön. För att finna en jämvikt på 

marknaden görs ett antagande angående arbetsgivarens föreställning om sambandet mellan 

utbildning och produktivitet. Jämvikten kontrolleras sedan genom att jämföra om 

arbetsgivarens föreställning stämmer överens med de signaler och beslut kring 

signalkostnader som arbetssökande tar. Kontrollen går därmed ut på att bedöma om 

arbetsgivarens uppfattning om signalkostnaderna är densamma som arbetstagarnas. Antag att 

arbetsgivaren föreställer sig att det finns en nivå av utbildning, som benämns y*, vars 

egenskaper medför att om y < y* så är produktiviteten A med sannolikheten 1,0 och om 

y ≳ y* är produktiviteten B med sannolikheten 1,0. Figur 1 ovan visar då löneschemat som 

beskriver hur sambandet produktivitet och utbildning hänger ihop (Spence, 1973, s. 362). 

 

Givet löneschemat som presenteras i Figur 1 kommer individer, som är olika produktiva och 

som har skilda kostnader för att anskaffa utbildning, välja nivåer av utbildning baserat på sina 

skilda förutsättningar. Om vi föreställer oss en individ som väljer y < y*, så vet vi per 

definition att denna individ kommer att välja utbildningsnivån y = 0 eftersom utbildning är 

kostsamt. Till dess att hen når y* finns ingen fördel med att höja utbildningsnivån, eftersom 

hen endast kan nå lönenivån A. Motsvarande gäller för en individ som väljer y ≳ y*. Den 

faktiska utbildningsnivån blir då y = y*, eftersom ytterligare höjning av utbildningsnivån 

endast medför kostnader men inga fördelar. Alla arbetssökande kommer alltså välja y = 0 

eller y = y* och förutsatt arbetsgivarens föreställning om sambandet mellan produktivitet och 

utbildning måste individer vars kostnad för utbildning är högre och produktivitet lägre välja 

y = 0, medan individer vars kostnad för utbildning är lägre och produktivitet högre välja 

y = y* (Spence, 1973, s. 362). 
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2.5 Signalhypotesens koppling till market-to-book och under- och 

övervärdering 
Spence (1973, s. 355, 361) menar att exemplet i studien är generaliserbart och därmed går att 

applicera på många olika situationer och ekonomiska fenomen. Härnäst beskrivs hur 

Signalhypotesen är applicerbar för denna studie och ett exempel presenteras på hur 

löneschemat i Figur 1 kan användas för att förklara hur företag resonerar när de väljer sin 

utdelningspolitik utifrån sitt market-to-book. I exemplet beskrivs våra förväntningar och 

sedan tydliggörs dessa och sammankopplas till studiens hypoteser. 

 

Utifrån löneschemat i Figur 1 är det möjligt att förklara utdelning eller återköp som en 

funktion av market-to-book. Antag att market-to-book representeras av variabeln y och att 

W(y) står för utdelningspolitik. Jämvikten bestäms genom att jämföra om marknadens 

uppfattning angående relationen mellan market-to-book och företagsvärdering 

överensstämmer med företagens. Utifrån de signaler som market-to-book sänder, det vill säga 

under- eller övervärdering, väljer företagen det minst kostsamma alternativet av utdelning och 

återköp. Här finns en tydlig skillnad mellan Spences undersökning och denna studie. I 

Spences fall kan individerna välja utbildningsnivå (y) men i vårt fall har företagen inte 

möjlighet att välja market-to-book (y). Däremot har de i vårt fall möjlighet att välja 

utdelningspolitik (W(y)), medan individerna i Spences undersökning inte kan välja lön 

(W(y)). Denna skillnad medför att variablerna i modellen förhåller sig till varandra på ett 

annorlunda vis i denna undersökning, dock fungerar modellen likadant som i Spences studie. 

 

Antag att marknaden uppfattar att det finns en nivå av market-to-book, y*, som medför att om 

y < y* kommer värderingen av företaget vara A (undervärderat) med sannolikheten 1,0. 

Likaså gäller att om y ≳ y* kommer värderingen av företaget vara B (övervärderat) med 

sannolikheten 1,0. Givet att resonemanget ovan gäller kommer företagens beslut kring 

utdelningspolitik följa Figur 1. Varje företag kommer välja en optimal utdelningspolitik som 

är så kostnadseffektiv som möjligt utifrån det market-to-book företaget har. Således kommer 

ett företag som har y < y* välja återköp eftersom det är det minst kostsamma alternativet med 

tanke på att företaget anses undervärderat. För företag som har ett market-to-book lika med 

y ≳ y* blir valet utdelning då detta är mest kostnadseffektivt utifrån marknadens uppfattning 

om att företaget är övervärderat. 
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2.6 Hypoteser 
Med utgångspunkt i de resonemang som förs ovan är våra förväntningar att företag bör ta 

hänsyn till värdet på market-to-book när de väljer utdelningspolitik, eftersom detta nyckeltal 

sänder en signal till marknaden angående företagets värde. Beslutet angående vilken 

utdelningspolitik som ska föras bör vara ett nyttomaximerande val som är så kostnadseffektivt 

som möjligt. Detta innebär att undervärderade företag bör göra återköp eftersom de då köper 

tillbaka sina egna aktier till ett pris som är lägre än vad de själva värderar dem till. Ett företag 

som är övervärderat bör istället ge utdelning eftersom ett återköp i detta fall innebär att de 

betalar mer för sina aktier än vad de själva anser dem vara värda. Hypoteserna som resulterar 

från dessa förväntningar lyder som följer: 

 

H0: Värdet på nyckeltalet market-to-book påverkar ej företags val mellan utdelning och 

återköp som Signalhypotesen föreskriver. 

 

H1: Värdet på nyckeltalet market-to-book påverkar företags val mellan utdelning och återköp 

som Signalhypotesen föreskriver. 

!  
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3. Metod 

3.1 Introduktion till metod 
Studien är baserad på en kvantitativ metod eftersom syftet är att undersöka om det finns ett 

samband mellan de två variablerna utdelningspolitik och market-to-book. Det är med andra 

ord en associationsstudie som försöker besvara om den ena variabeln, market-to-book, 

påverkar den andra, utdelningspolitik. Ett kvantitativt angreppssätt är mer passande än ett 

kvalitativt då det i och med det kvantitativa angreppssättet går att förhålla sig objektivt till 

ställd forskningsfråga och även undvika risken för ett snedvridet resultat genom åsikter eller 

tolkningar (Bryman, Carle & Nilsson, 1997, s. 25, 113). Utrymmet för egna värderingar 

elimineras alltså, vilket gör att studiens tillförlitlighet ökar. Styrkan i en kvantitativ metod är 

att den gör det möjligt att utföra statistiska tester som sedan skapar möjlighet att dra generella 

slutsatser snarare än att göra djupare analyser (Bryman et al., 1997, s. 120-121). Testerna 

medför att distans bibehålls till den företeelse som granskas och det är viktigt när ett samband 

undersöks, eftersom avsikten är att ta reda på om de utvalda variablerna influerar varandra. 

Det statistiska test som utförs är en multinomial logistisk regression. 

 

För att besvara frågeställningen studeras valet av utdelningspolitik hos företag listade på 

OMX Stockholm1. I ett första steg används av Datastream2 för att ta fram data för de 

undersökta variablerna. Sedan förbereds insamlad data genom att eliminera observationer 

med ofullständig information, med andra ord företag där någon av de undersökta variablerna 

saknas. Mer om detta i avsnitten 3.2.1 och 3.2.3. Därefter beräknas market-to-book för alla 

företag på OMX Stockholm, hur beräkningen genomförs presenteras i avsnitt 3.3.2. 

Årsredovisningar används för att samla in information om företagens utdelningspolitik, med 

andra ord vilka företag som ger utdelning och vilka som genomför återköp, alternativt om de 

använder sig av både utdelning och återköp eller ingetdera. För att testa hypoteserna 

genomförs sedan en multinomial logistisk regression för att utreda om det statistiskt går att 

säkerställa att nyckeltalet market-to-book påverkar företagets val mellan utdelning och 

återköp. I avsnitt 3.4 förklaras den valda statistiska metoden mer ingående. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 OMX Stockholm innefattar Large Cap, Mid Cap & Small Cap. De listade företagen återfinns på: 
http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/listed-companies/stockholm 
2 Datastream är ett program utvecklat av Thomson Reuters och används för att ta fram bland annat börsdata, 
bokföringsdata och makrodata på bolags-, lands-, och regionnivå. 

!
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3.2 Urval och data 

3.2.1 Datainsamling 

Studien bygger på sekundärdata som samlas in dels från den publika databasen Datastream 

och dels från företagens årsredovisningar. Användning av sekundärdata gör att det på ett 

snabbt och smidigt sätt går att samla in stora mängder data och därmed ägna mer tid till 

tolkning av data, och sekundärdata är i många fall av högre kvalitet än data som samlas in på 

egen hand. Ibland är det även på grund av tidsbegränsningar det enda möjligt alternativet. 

Sekundärdata gör även studien mer öppen för granskning, då de är mer lättillgängliga för 

utomstående att kontrollera än vad primärdata är (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, 

s. 317-318). Då Datastream inte erhåller tillräcklig data över utdelningspolitik anskaffas 

denna genom att studera årsredovisningar för vart och ett av företagen i urvalet. Datastream 

används för att erhålla data för företagens storlek (marknadsvärdet) och produktivitet (vinst 

före räntekostnader och skatt dividerat med totala tillgångar) vilka, tillsammans med market-

to-book, är oberoende variabler i den multinomiala regressionen. Dessa variabler och 

förklaras ytterligare i avsnitt 3.3.2. 

3.2.2 Urval 

Företagen som utgör urvalet är de företag som är listade på OMX Stockholm år 2014. Efter 

bortfall till följd av ofullständig data består urvalet av 225 företag. Studien ämnar undersöka 

den svenska marknaden, och OMX Stockholm är den överlägset största svenska 

marknadsplatsen. I slutet av år 2013 utgjorde marknadsvärdet av de noterade aktierna på 

OMX Stockholm 99 % av marknadsvärdet av alla noterade svenska aktier (Riksbanken, 

2014). Företagen listade på OMX Stockholm anses därför i denna studie utgöra den svenska 

marknaden. För att kunna säga något om hela den svenska marknaden används alla företag 

listade på OMX Stockholm, oavsett storlek, ålder, omsättning och så vidare. Urvalet är icke 

slumpmässigt eftersom alla företag inkluderas, med undantag för de bortfall som redovisas i 

avsnitt 3.2.3.  

3.2.3 Bortfall 

Det ursprungliga urvalet bestod av 257 observationer, och i detta urval finns det två typer av 

bortfall. Den första typen är ett knappt tjugotal företag vars data helt och hållet saknas i 

Datastream, vilka benämns “ERROR” vid nedladdning av data. Efter kontakt med 

Datastreams kundtjänst framkom att avsaknaden av data för dessa företag beror på att 

företagen antingen inte längre är listade på OMX Stockholm, har gått i konkurs eller att deras 
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data inte finns tillgänglig i Worldscope3. Den andra typen av bortfall är de företag vars data är 

ofullständig på så sätt att någon av de komponenter som ingår i det statistiska testet inte finns 

att tillgå för företaget. Detta bortfall innebär alltså att något utav totala tillgångar, totala 

skulder eller marknadsvärde inte är tillgängligt i Datastream, alternativt att det inte går att 

finna företagets utdelningspolitik. Denna typ av bortfall uppgår till 32 företag. Efter 

eliminering av företag med ofullständig data uppgår antalet observationer till 225. 

3.2.4 Tidsram 

Studien omfattar året 2014 då detta är det senaste året fullständig data kan erhållas från. 

Samtidigt anses data som hämtas från år 2014 ligga så pass nära i tiden att de, och därmed 

även resultaten från undersökningen, fortfarande kan ses som aktuella. Vissa av företagen på 

OMX Stockholm har brutna räkenskapsår och för att få en så rättvis bild som möjligt av dessa 

företags market-to-book brukas räkenskapsåret snarare än kalenderåret januari till december 

för alla företag. För företag med brutna räkenskapsår används räkenskapsåret 2013-2014, då 

flera av företagen med brutna räkenskapsår inte har avslutat sitt räkenskapsår 2014-2015 

ännu. Därmed finns data för räkenskapsåret 2014-2015 tillgänglig för färre företag, och för att 

få ett större urval används räkenskapsåret innan. 

3.3 Variabler 

3.3.1 Beroende variabel 

I studiens fall är den beroende variabeln den utdelningspolitik som företaget använder sig av. 

Denna variabel kan anta de nominala värdena (1) utdelning, (2) återköp, (3), både utdelning 

och återköp eller (4) ingetdera. Det finns alltså fyra möjliga utfall. Företagens 

utdelningspolitik samlas in genom att studera respektive företags årsredovisning för 

räkenskapsåret 2014, alternativt räkenskapsåret 2013-2014 för de företag som använder sig av 

ett brutet räkenskapsår. 

 

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 E-postkorrespondans med Client Support Analyst, Investment Management på Thomson Reuters. 2015-05-19 
(se bilaga 2). 
!
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3.3.2 Oberoende variabler 

I denna studie testas om företagets val mellan utfallen (1) utdelning, (2) återköp, (3), både 

utdelning och återköp eller (4) ingetdera påverkas av den oberoende variabeln market-to-

book, vilket alltså är den främsta oberoende variabel. För att ta fram företagens market-to-

book används följande data för respektive företag: 

• Totala tillgångar 

• Totala skulder 

• Marknadsvärde 

Totala skulder subtraheras från totala tillgångar för att erhålla nettotillgångarna. 

Marknadsvärdet divideras sedan med nettotillgångarna för att få fram market-to-book 

(Brealey et al., 2014, s. 724-725). 

 

!"#$%"&'(ä!"#!÷ !"##$#%&&'å!"#$ = !"#$%&!!"!!""#  (1) 

 

När en regressionsanalys genomförs justeras ofta för olika variabler som förväntas påverka 

den beroende variabeln. Dessa kallas för oberoende eller förklarande variabler (Chatterjee & 

Simonoff, 2013). För att få ett så rättvist resultat som möjligt justeras det för två oberoende 

variabler, nämligen storlek på företaget och dess produktivitet, då von Eije och Megginson 

(2008, s. 348) finner att dessa faktorer influerar företagets val mellan utdelning och återköp. 

Då de beräknade företagets storlek som dess marknadsvärde kommer även denna studie 

använda sig av marknadsvärdet. För att beräkna företagets produktivitet använde de sig av 

företagets vinst före räntekostnader (EBI) dividerat med dess totala tillgångar. Då Datastream 

endast erhåller företagens vinst före räntekostnader och skatter (EBIT) är detta vad som 

används, vilket divideras med totala tillgångar. Fördelen med att använda EBIT snarare än 

EBI är att företagen på OMX Stockholm är registrerade i olika länder och därmed betalar 

olika räntesatser. Genom att använda vinst före räntekostnader och skatt elimineras eventuella 

skillnader som uppstår till följd av olika skattesatser i olika länder. 

3.3.3 Tillgångar, skulder och marknadsvärde 

De flesta företagen i urvalet rapporterar sina tillgångar, skulder och marknadsvärde för hela 

räkenskapsåret medan några rapporterar dessa mer kontinuerligt. För att få en så rättvisande 

bild som möjligt av de företag som rapporterar data mer kontinuerligt beräknas ett 

årsmedelvärde för tillgångar, skulder och marknadsvärde för dessa företag. Detta görs genom 
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att använda data från den sista dagen varje månad under räkenskapsåret, och sedan beräkna 

det aritmetiska medelvärdet på dessa data. 

3.4 Statistisk metod 

3.4.1 Multinomial logistisk regression 

För att testa hypoteserna används en multinomial logistisk regression. En multinomial 

logistisk regression används när den beroende variabeln är nominal och när det finns mer än 

två kategorier av den beroende variabeln (Asteriou & Hall, 2011, s. 255). Att en variabel är 

nominal innebär att den är kvalitativ och därmed inte kan ordnas på ett numeriskt 

meningsfullt sätt. När något mäts i nominalskala anges alltså enbart den klass eller grupp som 

respektive observation tillhör, utan att lägga någon värdering i vilken klass eller grupp som 

rankas högst eller lägst (Körner & Wahlgren, 2012, s. 29). 

 

Den multinomiala logistiska regressionen beräknar sannolikheten att en observation tillhör en 

viss kategori av den oberoende variabeln. Testet visar bland annat hur väl den valda modellen 

förklarar underliggande data (se Tabell 2). Dessutom innehåller regressionen ett 

signifikanstest som prövar om respektive oberoende variabel har en påverkan på den beroende 

variabeln eller ej (se Tabell 3) (Sharma, 1996, s. 323-330). Huvuddelen, eller det så kallade 

parametertestet, i den multinomiala logistiska regressionen visar en jämförelse mellan en vald 

referenskategori och var och en av de andra kategorierna (se Tabell 4). Den beroende 

variabeln görs om till en dummyvariabel med k olika kategorier, där k står för antalet 

nominala kategorier i den beroende variabeln. Sedan skapas k-1 ekvationer och därmed även 

k-1 fall att undersöka. Om det finns tre kategorier och kategori nummer 1 är 

referenskategorin, jämför regressionen därmed först sannolikheten att vara i grupp 2 jämfört 

med grupp 1, och sedan sannolikheten att vara i grupp 3 i förhållande till grupp 1 (Asteriou & 

Hall, 2011, s. 256). Formeln för den multinomiala logistiska regressionen ser ut som följer: 

 

! ! !! = ! = !"#!(!!!!)
!"#!(!

! !!!!)
 (2) 

 

Pr(yi = j) = sannolikheten att tillhöra kategori j 

xi = vektor för oberoende variabler 

Bj = Koefficienter (presenteras i logaritmerade odds) 

(University of Strathclyde, 2015) 
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3.4.2 Signifikansnivå och p-värde 

I denna studie används en signifikansnivå, eller en alfa-nivå på 5 %. Detta innebär att risken 

att förkasta en sann nollhypotes, även kallat Typ 1-fel, är 5 %. Om det inte finns speciella 

orsaker är en signifikansnivå på 5 % det vanligaste att använda. Det är dock viktigt att beakta 

de konsekvenser ett felaktigt beslut vad gäller signifikansnivån kan få. För att undersöka 

testets signifikans används p-värdet som visar hur starkt ett eventuellt stöd för mothypotesen 

är. Om p-värdet understiger den valda signifikansnivån så förkastas nollhypotesen, och ju 

mindre p-värdet är desto större är stödet för mothypotesen (Körner & Wahlgren, 2006, 

s. 204-208). 

3.4.3 −2 Log sannolikhet och Chitvå 

Den del i den multinomiala logistiska regressionen som utvärderar modellens lämplighet 

använder −2 Log sannolikhet för att beskriva om de oberoende variablerna är passande för att 

förklara den beroende variabeln. −2 Log sannolikhet är ett sannolikhetsförhållande som visar 

den oförklarade variansen i den beroende variabeln. För att kunna se hur väl modellen passar 

för att förklara den beroende variabeln skapas en null modell, eller grundmodell, som enbart 

innehåller interceptet och en full modell, eller slutlig modell, som inkluderar alla oberoende 

variabler. −2 Log sannolikheten i den slutliga modellen ska vara lägre än i grundmodellen och 

ju lägre den är, desto bättre passar modellen för att förklara den beroende variabeln. Chitvå är 

ett mått som visar differensen i −2 Log sannolikhet mellan den slutliga modellen och 

grundmodellen (se Tabell 2) eller den slutliga modellen och en reducerad modell (se Tabell 3) 

(University of North Texas, 2015). 

3.4.4 Koefficienten B och Exp(B) 

Koefficienten B som presenteras i den multinomiala logistiska regressionens parametertest (se 

Tabell 4) är koefficienten för var och en av de oberoende variablerna och den kan tolkas som 

en koefficient i en linjär regressionsanalys. Skillnaden är att koefficienten i parametertestet 

presenteras i logaritmerade odds. En positiv koefficient innebär att det logaritmerade oddset 

ökar när den oberoende variabeln ökar i värde, medan en negativ koefficient innebär att det 

logaritmerade oddsen minskar när den oberoende variabeln minskar i värde (Sharma, 1996, 

s. 320). För att lättare kunna tolka koefficienten kan den avlogaritmeras genom att ta 

exponenten av B för att få fram oddset. Exponenten av koefficienten betecknas med Exp(B) 

och presenteras även den i parametertestet. 
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3.5 Begränsningar och kritik 

3.5.1 Begränsning och kritik av oberoende variabler 

I avsnitt 3.3.2 förklaras vilka oberoende variabler det justeras för när den statistiska 

undersökningen genomförs. Förutom market-to-book, som är den främsta oberoende 

variabeln, justeras det för variablerna storlek och produktivitet. Vidare det finnas fler faktorer 

som har en inverkan på företags utdelningspolitik, och därmed för även de justeras för i den 

statistiska undersökningen för att få ett så korrekt och rättvisande resultat som möjligt. Dock 

tas beslutet att justera för just storlek och produktivitet för att tidigare forskning finner att 

dessa två påverkar företag både när de beslutar om utdelning och återköp, medan andra 

variabler som exempelvis von Eije och Megginson (2008) undersöker enbart påverkar den ena 

av antingen utdelning eller återköp. En annan anledning till att antalet oberoende variabler 

begränsas är att det finns en bestämd tidsram inom vilken studien måste genomföras. Detta 

medför en avvägning mellan hur mycket data som det finns tid att samla in och analysera i 

förhållande till den begränsade tiden. 

 

Ett tänkbart problem som kan uppstå när det justeras för ett antal oberoende variabler är så 

kallad multikollinearitet. Multikollinearitet innebär att två eller flera av de oberoende 

variablerna i en multipel regressionsanalys korrelerar med varandra (The Concise Oxford 

Dictionary of Mathematics, 2014). I denna studie justeras för de oberoende variablerna storlek 

och produktivitet. Det finns en risk att dessa influerar varandra, vilket i så fall påverkar 

resultatet från regressionen. Om detta är fallet bör resultatet tolkas med viss försiktighet. I 

denna studie kontrolleras dock inte för multikollinearitet vilket diskuterats med en professor i 

statistik vid Uppsala Universitet (Lyhagen, 2015). Den relativt svåra statistiska metoden som 

används i denna studie, i kombination med studiens begränsade tidsram leder fram till att 

beslut fattas om att inte undersöka multikollinearitet mellan storlek och produktivitet. 

3.5.2 Metodkritik 

Den statistiska metoden som används i denna studie är en så kallad multinomial logistisk 

regression. Detta är en relativt avancerad statistisk metod som sällan används på grundnivå 

(Lyhagen, 2015). Resultaten som denna statistiska metod genererar presenteras delvis i 

logaritmerade odds. Dessa kan vara svåra att förstå och besvärliga att tolka, vilket kan skapa 

osäkerhet i resultatet och därmed även eventuella paradoxer i analysen som följer. Dock krävs 

för denna studie en statistisk metod som tar hänsyn till att den beroende variabeln, i detta fall 
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valet av utdelningspolitik, är nominal och inte går att rangordna. Därför anses den 

multinomiala logistiska regressionen vara den mest lämpliga för att besvara frågeställningen.  

 

Denna studie använder sig av sekundärdata för att besvara frågeställningen och testa 

hypoteserna. Problemet med denna typ av data är att det ibland kan vara svårt att hitta 

lämpliga data för att besvara den valda frågeställningen. Det kan också vara så att data som 

återfinns i rapporter och liknande är aggregerade på något sätt, vilket kan sänka lämpligheten 

av dessa data. Det bör även övervägas vad syftet är med rapporten eller källan som data 

hämtats ifrån och om detta kan ha någon påverkan på dess tillförlitlighet eller lämplighet för 

studien (Saunders, 2012, s. 270-272). Eftersom denna studie endast använder sig av 

kvantitativa data som är offentliga för alla genom årsrapporter anses insamlad data inte vara 

färgad av personliga åsikter eller liknande. Dock anges det av vissa företag vaga uppgifter 

angående utdelningspolicy. Exempelvis anger vissa företag att de planerar att genomföra 

exempelvis en utdelning eller ett återköp, men att detta inte ännu är fastställt. I dessa fall sker 

tolkning efter noggrant övervägande. Utvalda data anses vara lämpliga för att besvara 

frågeställningen då studien använder sig av samma förklarande variabler och liknande typ av 

data som används i von Eije och Megginson 2008. 

3.5.3 Källkritik 

För att öka tillförlitligheten kontrolleras de akademiska tidskrifter som används som källor i 

studien. Inom akademin rangordnas tidskrifter efter hur väl ansedda de är och vi väljer att 

inspektera detta genom att se efter vad de olika tidskrifterna har erhållit för betyg i Academic 

Journal Guide 20154. Betyget benämns ABS och tidskrifter som tilldelats betyget 2 och uppåt 

anses trovärdiga, utifrån ett direktiv av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

universitet (Hamberg 2015). Andra källor, där tillförlitligheten inte kan kontrolleras genom ett 

betygsystem, förkommer också. Ett antal Internetkällor används och konsekvensen av detta är 

att tillförlitligheten minskar, eftersom granskning av texter på Internet är svårt då de är 

föränderliga och går att redigera successivt. I ett försök att minska osäkerheten väljs de två 

dagstidningarna Financial Times och The Telegraph, då de båda har gott anseende. Källorna 

till den statistiska metoden hämtas från två hemsidor som tillhandahålls av en professor i 

statistik vid Uppsala Universitet (Lyhagen 2015), vilket gör att dessa källor anses pålitliga. 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Academic Journal Guide 2015 finns tillgänglig på: http://charteredabs.org/academic-journal-guide-2015/ 

!!
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4. Empiriskt resultat 

4.1 Introduktion till empiriskt resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som erhålls från den multinomiala logistiska 

regressionen. Till att börja med sammanställs i Tabell 1 frekvenser över hur många företag 

som använder sig av respektive utdelningspolitik, alltså utdelning, återköp, både utdelning 

och återköp eller ingetdera. Därefter följer Tabell 2 som visar hur pass bra modellen förklarar 

underliggande data, det vill säga om och i så fall hur väl de utvalda oberoende variablerna kan 

sägas förklara den beroende variabeln. Tabell 3 förklarar sedan vilka av de oberoende 

variablerna som har påverkan på valet av utdelningspolitik. Till sist, i Tabell 4, visas 

resultaten av en jämförelse av kategorierna återköp, både utdelning och återköp samt 

ingetdera i förhållande till referenskategorin utdelning vilket är huvuddelen av den 

multinomiala logistiska regressionen. 

4.2 Frekvenser 
I Tabell 1 nedan redovisas frekvenserna (N) av de olika kategorierna utdelningspolitik, samt 

hur många företag som ingår i varje kategori procentuellt sett. Totalt observeras 225 företag 

och av dessa gör 144 stycken (64 %) endast utdelning, 3 stycken (1,3 %) endast återköp, 23 

stycken (10,2 %) både utdelning och återköp och 55 stycken (24,4 %) ingetdera. Detta visar 

alltså att en majoritet av företagen väljer att ge utdelning medan en mycket liten andel endast 

gör återköp. Tabell 1 visar även att alla observationer i urvalet är giltiga och att inga 

observationer är saknade, vilket innebär att inga data saknas för varken den beroende eller de 

oberoende variablerna för någon av observationerna. 

 

Tabell 1 Sammanställning av data 
Utdelningspolitik N Marginalprocent 
(1) Utdelning 144 64,0 % 
(2) Återköp 3 1,3 % 
(3) Båda 23 10,2 % 
(4) Ingetdera 55 24,4 % 
   
Giltiga 225 100,0 % 
Saknade 0  
Totalt 225  
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4.3 Resultat av multinomial logistisk regression 

4.3.1 Modellens lämplighet 

Resultaten i Tabell 2 visar övergripande hur pass lämplig modellen är för att förklara 

underliggande data, med andra ord om de oberoende variablerna market-to-book, 

företagsstorlek och produktivitet är passande för att förklara den beroende variabeln 

utdelningspolitik. Som nämns i avsnitt 3.4.3 skapas en skapas en null modell, eller 

grundmodell, som enbart innehåller interceptet samt en full modell, eller slutlig modell, som 

inkluderar alla oberoende variabler. Dessa skapas för att kunna se hur väl modellen passar för 

att förklara den beroende variabeln. Kolumnen −2 Log sannolikhet (se avsnitt 3.4.3) är ett 

sannolikhetsförhållande som visar den oförklarade variansen i den beroende variabeln. I 

Tabell 2 framgår det att −2 Log sannolikheten för grundmodellen är 414,308 och −2 Log 

sannolikheten för den slutliga modellen är 308,536, vilket innebär att den oförklarade 

variansen i den beroende variabeln är lägre när de valda oberoende variablerna market-to-

book, företagsstorlek och produktivitet tas med. Ju lägre −2 Log sannolikheten är i den 

slutliga modellen, desto bättre passar modellen för att förklara den beroende variabeln. 

Tabell 2 visar även att modellens lämplighet är signifikant, då p-värdet understiger 0,05. Detta 

innebär att det är statistiskt säkerställt den slutliga modellen förutsäger den beroende 

variabeln bättre än grundmodellen. 

 

Tabell 2 Modellens förmåga att förklara underliggande data 
 Kriterium för lämplighet Test för sannolikhetsförhållande 

Modell −2 Log sannolikhet Chitvå P-värde 
Grundmodell 414,308   
Slutlig modell 308,536 105,772 0,000 

 

4.3.2 Signifikanstest för de oberoende variablerna 

I Tabell 3 redovisas resultatet från det signifikanstest som talar om huruvida de oberoende 

variablerna påverkar resultatet. Resultaten i Tabell 3 liknar dem som presenterades i Tabell 2 

för grundmodellen och den slutliga modellen, men här jämförs varje oberoende variabel med 

den slutliga modellen för att undersöka och avgöra huruvida respektive oberoende variabel 

bör ingå i den slutliga modellen eller ej. Tabell 3 visar alltså om var och en av de oberoende 

variablerna bidrar med något meningsfullt till slutresultatet. Nollhypotesen i testet är att var 

och en av de oberoende variablerna inte har någon påverkan på företagets val av 

utdelningspolitik, och mothypotesen är att de har en påverkan. I Tabell 3 presenteras p-värdet 
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för var och en av de oberoende variablerna i modellen, det vill säga market-to-book, 

företagsstorlek och produktivitet. P-värdet för market-to-book är 0,579. Eftersom en alfa-nivå 

på 0,05 används förkastas inte nollhypotesen i detta statistiska test. Det är alltså inte statistiskt 

säkerställt att market-to-book påverkar företags val av utdelningspolitik. Detta innebär att den 

oberoende variabeln market-to-book skulle kunna plockas bort från den slutliga modellen 

utan att modellens övergripande lämplighet skulle försämras. Däremot observeras att p-värdet 

för de övriga variablerna, företagsstorlek och produktivitet, understiger 0,05 och därmed har 

en statistiskt säkerställd påverkan på företags val av utdelningspolitik. Detta innebär att valet 

att justera för dessa variabler var korrekt, då de har en påverkan på resultatet. Dock visar 

testet inte hur dessa variabler påverkar och till vilken grad de påverkar. Detta beskrivs 

närmare i Tabell 4. 

 

Tabell 3 Signifikanstest för de oberoende variablerna 
 Kriterium för lämplighet Test av 

sannolikhetsförhållande 
Effekt −2 Log sannolikhet Chitvå P-värde 
Intercept 377,617 69,081 0,000 
Market-to-book 310,506 1,970 0,579 
Storlek 340,112 31,576 0,000 
Produktivitet 360,290 51,754 0,000 
Chitvå visar skillnaden i -2 Log sannolikhet mellan den slutliga modellen och en reducerad 
modell. Den reducerade modellen skapas genom att utelämna en av de oberoende variablerna 
från modellen. 
 

4.3.3 Parametertest 

Parametertestet (Tabell 4) visar hur de olika kategorierna, eller alternativen, (2) återköp, (3) 

både utdelning och återköp samt (4) ingetdera förhåller sig till referenskategorin (1) 

utdelning. Den multinomiala logistiska regressionen jämför alltså referenskategorin med 

jämförelsekategorierna. Anledningen till att just kategorin (1) utdelning valts till 

referenskategori är för att det är den kategori med högst frekvens bland observationerna, 

vilket gör att precisionen i skattningen blir bäst om denna används som referensgrupp. 

Nollhypotesen i Tabell 4 är att koefficienten (B) inte skiljer sig från noll och mothypotesen är 

att koefficienten skiljer sig från noll. Koefficienten (B) för respektive oberoende variabel 

visar hur sannolikheten att ett företag väljer jämförelsekategorin framför referenskategorin 

förändras när den oberoende variabeln ökar med en enhet. 
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Vad gäller market-to-book kan det utläsas att p-värdet för referenskategorin (1) utdelning i 

förhållande till jämförelsekategorierna är över 0,05, och därmed förkastas inte nollhypotesen 

att koefficienten (B) för market-to-book inte skiljer sig från noll. Detta står i linje med det  

icke-signifikanta resultatet i Tabell 3, där det kan utläsas att market-to-book inte hade någon 

påverkan på företagets utdelningspolitik. Därför återfinns inte heller någon signifikans för 

market-to-book i Tabell 4. Eftersom den multinomiala logistiska regressionen endast jämför 

referenskategorin med de respektive jämförelsekategorierna, och inte jämförelsekategorierna 

med varandra, har testet även genomförts med de andra tre kategorierna för utdelningspolitik 

som referenskategori. Resultaten från dessa tester visar även de att market-to-book inte har en 

signifikant påverkan på vald utdelningspolitik i något fall. Tabeller som visar dessa resultat 

mer ingående går att finna i bifogad bilaga 1. 

 

I Tabell 3 framgår att de oberoende variablerna företagsstorlek och produktivitet har påverkan 

på företags val mellan utdelning och återköp. Dock visar Tabell 3 inte hur variablerna 

påverkar valet, vilket framgår i Tabell 4 nedan. Variabeln företagsstorlek visar sig ha en 

påverkan när det gäller valet mellan att (1) ge utdelning eller (4) inte distribuera fria 

kassaflöden alls, då p-värdet för denna jämförelse är 0,007 och därmed understiger alfa-nivån 

0,05. Genom att titta på Exp(B) kan det dock förstås att oddset för att välja (1) utdelning över 

att (4) inte distribuera fria kassaflöden alls, när storleken ökar med 1,0 enhet, är 1,000 vilket 

motsvarar en sannolikhet på 50 %. Hade parametertestet visat fler än tre decimaler hade det 

eventuellt varit möjligt att se att oddset inte är exakt 1,000, men ändock skiljer sig oddset så 

pass lite från 1,000 att påverkan av den oberoende variabeln storlek är försumbar. 

 

Variabeln produktivitet har en påverkan när det gäller valet mellan att (1) ge utdelning eller 

(2) återköp, samt när det gäller valet mellan att (1) ge utdelning och (4) ingetdera. P-värdet är 

i båda dessa fall 0,000. När det gäller valet mellan att göra (1) utdelning eller (2) återköp kan 

det utläsas att Exp(B), det vill säga oddset att tillhöra kategorin (2) återköp jämfört med 

kategori (1) utdelning är 0,0000005518 mot 1. Det finns alltså ett starkt samband som visar att 

sannolikheten att göra återköp istället för att göra utdelningar minskar när produktiviteten 

ökar. Samma sak gäller valet mellan att (1) ge utdelning och (4) ingetdera, oddset är där 

0,000000008730 mot 1 att ett företag tillhör kategorin (4) ingetdera jämfört med att det tillhör 

kategori (1) utdelning. 
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Tabell 4 Parametertest som jämför referenskategorin med de övriga jämförelsekategoriena 
Utdelningspolitika Oberoende 

variabler 
B P-värde Exp(B) 95 % konfidensintervall 

för Exp(B) 
     Undre gräns Övre gräns 
2 – Återköp  

 
 
Intercept 
Market-to-book 
Storlek 
Produktivitet 

 
-4,118 
0,172 
0,000 
-14,410 

 
0,000 
0,370 
0,308 
0,000 

 
 
1,187 
1,000 
5,518E-7 

 
 
0,816 
1,000 
3,315E-10 

 
 
1,728 
1,000 
0,001 

3 – Båda  
 

 
Intercept 
Market-to-book 
Storlek 
Produktivitet 

 
-2,098 
-0,087 
0,000 
5,253 

 
0,000 
0,436 
0,675 
0,089 

 
 
0,917 
1,000 
191,137 

 
 
0,737 
1,000 
0,446 

 
 
1,141 
1,000 
81996,027 

4 - Ingetdera  
 

 
Intercept 
Market-to-book 
Storlek 
Produktivitet 

 
0,126 
0,090 
0,000 
-12,866 

 
0,685 
0,395 
0,007 
0,000 

 
 
1,094 
1,000 
2,586E-6 

 
 
0,890 
1,000 
8,730E-9 

 
 
1,344 
1,000 
0,01 

aReferenskategorin är kategori 1: utdelningar. 
!  
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5. Diskussion 

5.1 Introduktion till diskussion 
För att skapa förutsättningar för och också underlätta en diskussion inleds detta avsnitt med 

att återkoppla till studiens syfte samt förväntningarna och hypoteserna som presenteras i den 

teoretiska referensramen. Dessa komponenter vävs sedan samman med resultatet som 

redogörs i avsnitt 4. Denna studie avser att utveckla det resultat som von Eije och Megginson 

(2008) finner belägg för i sin undersökning av utdelningar och återköp i Europa, att ett högt 

market-to-book minskar sannolikheten att företag distribuerar fria kassaflöden. Syftet är att 

granska hur nyckeltalet market-to-book påverkar formen av återbäring, det vill säga valet 

mellan utdelning och återköp. Ett resonemang om hur market-to-book är sammankopplat med 

företagsvärdering och Signalhypotesen används för att skapa våra förväntningar om hur 

market-to-book torde influera valet mellan utdelning och återköp. Vi förväntar oss att ett 

företag med ett högt market-to-book, det vill säga ett företag som är övervärderat kommer att 

välja att ge utdelning eftersom det är mer kostnadseffektivt jämfört med återköp. Ett företag 

med ett lågt market-to-book, med andra ord ett undervärderat företag bör däremot välja 

återköp framför utdelning eftersom det är mindre kostsamt för dem. För att pröva om 

förväntningarna stämmer eller ej skapas också hypoteser i teoriavsnittet och dessa ser som 

bekant ut enligt följande: 

 

H0: Värdet på nyckeltalet market-to-book påverkar ej företags val mellan utdelning och 

återköp som Signalhypotesen föreskriver. 

 

H1: Värdet på nyckeltalet market-to-book påverkar företags val mellan utdelning och återköp 

som Signalhypotesen föreskriver. 

5.2 Tolkning av resultat från den multinomiala logistiska regressionen 
Resultatet från den multinomiala logistiska regressionen påvisar att market-to-book inte har 

någon påverkan på företagets val mellan utdelning och återköp, med andra ord är resultatet 

inte signifikant vilket innebär att nollhypotesen inte förkastas. De förväntningar som byggs 

upp utifrån Signalhypotesen måste därmed dementeras och kan inte förklara hur sambandet 

mellan market-to-book och utdelningspolitik ser ut. I själva verket innebär det icke statistiskt 

säkerställda resultatet från signifikanstestet att det inte existerar något samband mellan 

utdelningspolitik och market-to-book. Eftersom det inte finns någon koppling finns inte heller 
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något att avhandla angående hur under- och övervärdering influerar valet mellan utdelning 

och återköp. Detta konstaterande gör det intressant att fundera kring vad resultatet kan bero 

på, vilken eller vilka orsaker som kan tänkas finnas till att företag inte tar hänsyn till 

nyckeltalet market-to-book när de beslutar om utdelningspolitik. Nedan beskrivs olika 

tänkbara förklaringar till att resultatet från studien inte är signifikant. I avsnitt 5.6 diskuteras 

hur rimliga de olika förklaringarna som beskrivs i avsnitten 5.3, 5.4 och 5.5 anses vara.   

5.3 Signalhypotesen som analysverktyg 
En förklaring till studiens icke-signifikanta resultat (se Tabell 3), det vill säga att market-to-

book inte påverkar valet mellan utdelning och återköp, har sitt ursprung i diskussionen 

angående huruvida marknaden är effektiv eller inte. Den handlar med andra ord om huruvida 

Den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) gäller eller ej. I teoriavsnittet antas att 

marknader kan befinna sig i en långsiktig obalans och att beviset för detta är de avvikelser och 

anomalier som tidigare forskning finner belägg för. En tänkbar orsak till varför resultatet blir 

icke-signifikant är dock att marknaden helt enkelt är effektiv, det vill säga att den på egen 

hand klarar av att återställa jämviktsläget när en anomali uppstår. I detta fall blir konklusionen 

uppenbar, signaler behövs inte för att förse olika marknadsaktörer med information om vilket 

skick företaget är i och informationsasymmetrin upplöses av sig själv eftersom marknaden 

kan parera för alla störningar. Signalhypotesen är i sådana fall överflödig, den fyller ingen 

funktion. 

 

Det finns även andra potentiella anledningar där slutsatsen blir att Signalhypotesen är 

överflödig som analysverktyg. Ett grundläggande antagande som Spence (1973) gör för att 

bygga upp Signalhypotesen är att arbetsgivare och arbetssökande har samma uppfattning om 

vilken utbildningsnivå som leder till vilken lönenivå. I denna studies fall kan detta, som 

bekant från teoriavsnittet, översättas till att marknaden och företag på marknaden har samma 

uppfattning om att ett visst market-to-book innebär en viss företagsvärdering. Om detta 

antagande rörande under- eller övervärdering av företag inte överensstämmer helt förlorar 

modellen sin funktion. Alltså är en rimlig förklaring att företagen har ett annat synsätt 

gällande under- och övervärdering jämfört med marknaden. Detta skulle kunna bero på att 

företagens syn gällande tillgångar som inte får inkluderas i bokföringen, exempelvis 

immateriella tillgångar som genereras internt via forskning eller varumärkesutveckling, skiljer 

sig från marknadens uppfattning. Ett företag som satsar mycket på att bygga upp sitt 

varumärke har rimligen insikt i processen och kan på ett relativt trovärdigt sätt bedöma värdet 
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av arbetet, även om det inte kan redovisas. Denna bedömning kan marknaden säkerligen 

också göra, men dock finns ingen garanti för att omdömet blir exakt samma, eftersom de två 

parterna faktiskt besitter olika mycket information. Detta skulle innebära att företagets och 

marknadens uppfattningar om att ett visst värde på market-to-book betyder en viss värdering 

av företaget inte stämmer överens helt och hållet.  

 

Om antagandet att marknaden och det enskilda företaget har samma uppfattning om vilket 

market-to-book som leder till vilken företagsvärdering inte håller innebär det i sig inte att 

Signalhypotesen som teori ska förkastas, utan endast att den i detta sammanhang inte fungerar 

som analysverktyg. Det skulle alltså kunna vara som så att Signalhypotesen inte är en lämplig 

teori för att redogöra för hur market-to-book eller under- och övervärdering kan påverka 

utdelningspolitiken hos det enskilda företaget. 

5.4 Andra faktorer eller omständigheter som ger upphov till störningar 
En annan möjlig orsak till att resultatet från studien är icke-signifikant för market-to-book (se 

Tabell 3) är att det finns andra faktorer än under- och övervärdering, vilket market-to-book 

antas förmedla, som anses mer betydelsefulla när beslut om utdelningspolitik fattas av 

företag. Det behöver alltså inte vara som så att Signalhypotesen inte fungerar som 

analysverktyg, utan snarare att andra faktorer prioriteras framför under- och övervärdering. 

Detta leder till att förväntningarna i avsnitt 2.6 som beskriver hur market-to-book bör påverka 

valet mellan utdelning och återköp som är baserade på Signalhypotesen inte stämmer. Det 

skulle kunna uttryckas som att signalen som market-to-book sänder blir för svag eftersom det 

finns andra omständigheter som måste tas i beaktande. Dessa omständigheter presenteras 

nedan. 

5.4.1 Lagändringen 

Liksom nämns i avsnitt 1, Inledning, blev återköp tillåtet år 2000 i Sverige. Detta är 

visserligen fjorton år sedan men jämfört med andra europeiska länder är det sent. Denna sena 

lagändring skulle kunna förklara fördelningen som presenteras i Tabell 1, att bara 26 av de 

225 företag som studien innefattar gör återköp och enbart tre av dem gör endast återköp 

medan de resterande 23 befattar sig med både utdelning och återköp. Eftersom frekvensen för 

återköp är så pass låg kan den tolkas som att återköp ännu inte blivit etablerat i Sverige. Det 

faktum att en så liten andel företag gör återköp innebär att det blir svårt att finna ett samband 

som förklarar hur företag gör avvägningen mellan utdelning och återköp, oavsett vilken faktor 

som antas påverka avvägningen. 
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5.4.2 Mogna företag och Livscykelteorin 

Lagändringen som nämns i stycket ovan är en omständighet som kan förklara varför det inte 

är möjligt att statistiskt säkerställa att nyckeltalet market-to-book påverkar valet mellan 

utdelning och återköp. En annan faktor som kan tänkas påverka företags utdelningspolitik är 

ålder. Ålder förväntas enligt Livscykelteorin, som i teoriavsnittet omnämns som en teori som 

står emot Signalhypotesen, påverka när företag distribuerar fria kassaflöden till aktieägare. 

Eftersom många av företagen som är listade på OMX Stockholm är gamla, etablerade företag 

som har gett utdelning under lång tid skulle Livscykelteorin kunna förklara hur, och inte bara 

när, företag distribuerar fria kassaflöden till sina aktieägare. Detta eftersom utdelningar enligt 

Lintner (1956) inte anses vara flexibla och därmed är svåra att göra sig av med när de väl 

införts. 

 

Om ålder tillsammans med det faktum att utdelningar är svåra att avbryta efter att de initierats 

antas förklara hur företag resonerar kring sin utdelningspolitik så har valet mellan utdelning 

och återköp inget med signaler att göra. I och med detta skulle Livscykelteorin kunna förklara 

hur företag resonerar i valet mellan utdelning och återköp. Återbäring i form av utdelning 

eller återköp är i så fall snarare något som aktieägarna får ta del av när företaget själva anser 

att de har tillräckligt stabila kassaflöden samt tillräckligt långsiktig lönsamhet för att kunna 

distribuera fria kassaflöden till aktieägare. Resultaten från den statistiska undersökningen 

visar att de oberoende variablerna storlek och produktivitet har en påverkan när det gäller 

företagets val mellan utdelning och återköp. Påverkan av variabeln storlek är, statistiskt sett, 

så pass liten att den är försumbar. Variabeln produktivitet visar sig dock ha en stark påverkan 

på så sätt att en ökning i produktiviteten ökade sannolikheten att ge utdelning snarare än att 

göra ingetdera. Detta kan tänkas ligga i linje med Livscykelteorin, då en ökning i 

produktiviteten i studiens fall innebär att EBIT ökar i förhållande till totala tillgångar. Att 

detta förhållande ökar innebär att samma tillgångar genererar större vinster, och därmed att 

företagets lönsamhet ökar utan att företaget investerar i nya anläggningstillgångar eller 

inventarier. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att företaget nått stabil lönsamhet och 

inte längre har några investeringsmöjligheter med positivt nettonuvärde. 

 

Eftersom denna studie inte behandlar Livscykelteorin går det inte att uttala sig angående 

huruvida denna teori är mer lämplig än Signalhypotesen för att förklara hur företag väljer att 

distribuera fria kassaflöden till aktieägare när det gäller företag listade på OMX Stockholm. 

Dock kan vi, eftersom resultatet är icke-signifikant, konstatera att Livscykelteorin skulle 
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kunna vara en teori som tillsammans med det faktum att utdelningar är svåra att avbryta 

förklarar hur svenska företag resonerar angående utdelningspolitik på ett bättre sätt än vad 

Signalhypotesen gör. 

5.4.3 Agent-principal-förhållandet och ägarstruktur 

Ägarstruktur är ytterligare en faktor som rimligen kan störa signalen om under- och 

övervärdering som market-to-book sänder. Detta eftersom olika aktörer, i detta fall 

aktieägarna och styrelsen, har skilda intressen vilket Shapiro (2005, s. 263-264) beskriver 

med hjälp av Agentteorin. Agenten och principalen är båda ute efter att maximera sin egen 

nytta och det innebär att de strävar efter att nå olika mål. Börsnoterade företag är ofta stora 

och har vanligtvis ett spritt ägarskap, det kan handla om tusentals aktieägare som alla 

prioriterar sitt eget intresse och de flesta aktieägares främsta intresse är att erhålla en stabil 

utdelning. Som Lintner (1970) påstår är utdelningar inte flexibla och när utdelning väl införts 

är företagsledare ofta motvilliga att sänka utdelningen eller att sluta dela ut igen eftersom det 

enligt Brav et al. (2005) i så fall är stor risk att marknaden reagerar negativt. Dock kan det 

tänkas vara rationellt att företag trots detta inför utdelning om denna typ av återbäring ligger i 

linje med en stor del av aktieägarnas intressen. I förhållandet mellan aktieägare och styrelsen i 

ett företag är det aktieägarna som är principaler och styrelsen som är agenter. Utdelning skulle 

därför kunna ses som ett sätt för principalerna att se till att agenterna inte lägger de fria 

kassaflödena på fel saker, så som projekt med negativt nettonuvärde eller allt för stora 

förmåner till högt uppsatta inom företaget. Om påtryckningarna från aktieägare att införa 

utdelning är stor kan detta alltså tänkas väga tyngre i valet mellan utdelning och återköp än en 

eventuell under- eller övervärdering utifrån företagets market-to-book. 

5.5 Företagens syn på återköpens funktion 
De förväntningar och hypoteser som byggs upp i teoriavsnittet utgår från det faktum att 

utdelning och återköp är två sätt att distribuera fria kassaflöden till aktieägarna, alltså att 

utdelning och återköp ses som två olika former av återbäring till aktieägarna. Vidare antas att 

valet mellan utdelning och återköp är en avvägning där företaget strävar efter att nå den mest 

kostnadseffektiva utdelningspolitiken. Enligt Signalhypotesen uppnås detta genom att ge 

utdelning när aktierna är övervärderade, vilket i denna studie karaktäriseras av ett högt 

market-to-book, och gör återköp när aktierna är undervärderade vilket karaktäriseras av ett 

lågt market-to-book. Detta är i linje med Cornells (2005) påstående att man bör vara försiktig 

med att anta att utdelning och återköp är perfekta substitut. För att utveckla Cornells 

påstående skulle det utifrån det icke-signifikanta resultatet i denna studie kunna ifrågasättas 
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om de överhuvud taget kan ses som substitut, och inte bara vara försiktig med att kalla dem 

perfekta substitut. Att utdelningar och återköp inte är substitut över huvud taget är en rimlig 

tanke om det är så att återköp inte genomförs för att uppnå samma mål som utdelningar. 

 

Tankegången att utdelning och återköp inte används för att uppnå samma mål bygger alltså på 

att återköp inte skulle ses som ett sätt att distribuera fria kassaflöden till aktieägare, utan 

används av andra anledningar. Exempelvis skulle återköp kunna vara en åtgärd som används 

för att justera företagets kapitalstruktur, vilket är ett helt annat motiv än att distribuera fria 

kassaflöden till aktieägarna. Åtgärden att göra återköp medför, oavsett motiv från företagets 

håll, att de aktieägare som väljer att sälja sina aktier får en form av återbäring. Om företaget 

inte gör återköp av anledningen att distribuera fria kassaflöden till aktieägarna handlar 

utdelningspolitik således inte om att välja mellan utdelning och återköp, vilket skulle kunna 

vara en förklaring till det icke-signifikanta resultatet i denna studie. 

5.6 Förklaringarnas rimlighet 
Ovan presenteras ett antal förslag som skulle kunna vara anledningen till varför studiens 

resultat inte är signifikant. I detta avsnitt ämnar vi att lyfta fram vilka av förslagen i 

diskussionen som enligt oss är mer rimliga än andra. Att marknaden skulle vara effektiv, 

vilket beskrivs i avsnitt 5.3, bör ses som en mindre trolig förklaring. Detta eftersom historien 

ständigt visar exempel på olika typer av anomalier, exempelvis dem som presenteras i 

teoriavsnittet i denna studie och även de finanskriser som uppstår med jämna mellanrum. 

Därmed är det orimligt att påstå att Signalhypotesen inte fungerar som analysverktyg i några 

sammanhang. En mer sannolik slutsats är att den inte fungerar som analysverktyg i denna 

kontext, det vill säga när det gäller valet mellan utdelningar och återköp. 

 

De tre störande faktorerna, lagändringen, ålder och ägarstruktur, som diskuteras i avsnitt 5.4 

är alla sannolika förklaringar, dock i olika utsträckning. Sverige var det sista landet i Europa 

att tillåta återköp, vilket skulle kunna innebära att det inte blivit etablerat än. Dock kan det 

ifrågasättas hur lång tid det bör ta för ett företagsklimat att anpassa sig, vi anser att femton år 

bör vara tillräckligt med tid för företag att ta till sig återköp som en återbäringsform och 

därmed anses denna förklaring inte särskilt trolig. Nästa faktor som diskuteras är ålder 

tillsammans med det faktum att utdelningar är svåra att avbryta. Livscykelteorin använder sig 

av faktorn ålder för att förklara företags utdelningspolitik. Dock ligger fokus inte på 

Livscykelteorin i denna studie, vilket gör det svårt att uttala sig om denna teori kan besvara 
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studiens frågeställning. Därför behövs ytterligare studier för att utreda om Livscykelteorin 

tillsammans med utdelningars icke flexibla egenskaper är passande för att förklara valet 

mellan utdelning och återköp. Detta utvecklas i avsnitt 7 som behandlar förslag på vidare 

forskning. Den sista faktorn som diskuteras är ägarstruktur och hur detta tillsammans med 

problematiken som presenteras i Agentteorin kan övertyga företag att ge utdelning även om 

det går emot deras främsta intresse. Detta anser vi vara en trolig förklaring eftersom det är 

aktieägarna som är principaler i detta förhållande, och därför bör deras intressen tas i 

beaktande av styrelsen, som i detta fall är agenter tillsatta av aktieägarna. 

 

Den sista förklaringen till det icke-signifikanta resultatet, som diskuteras i 5.5, är att återköp 

inte ses som ett sätt att ge sina aktieägare återbäring, utan genomförs med andra motiv. Vi 

anser denna förklaring vara sannolik just för att resultatet inte blev signifikant och därför 

verkar det inte som att det inte handlar om ett val mellan utdelning och återköp. Om återköp 

hade setts som en form av återbäring är en möjlig tanke att företag borde genomfört något mer 

frekventa återköp under dessa femton år som gått sedan återköp legaliserades. 

!  
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6. Slutsats 
Enligt von Eije och Megginson innebär ett högt market-to-book lägre sannolikhet att 

distribuera fria kassaflöden till aktieägare. Syftet med denna studie är fördjupa deras resultat 

och undersöka huruvida nyckeltalet market-to-book influerar företags val mellan olika typer 

av återbäring till aktieägare, nämligen utdelning och återköp. Resultatet från den statistiska 

undersökningen är icke-signifikant och därmed förkastas inte nollhypotesen, att nyckeltalet 

market-to-book inte påverkar företags val mellan utdelning och återköp. I och med det  

icke-signifikanta resultatet diskuteras olika förklaringar till varför företag inte tar hänsyn till 

market-to-book när de beslutar om utdelningspolitik. Till att börja med diskuteras 

Signalhypotesen som analysverktyg och vi konstaterar att den inte är lämplig i detta 

sammanhang. Detta kan bero på att ett av Spences grundantaganden, det vill säga att de olika 

parternas uppfattningar måste vara lika, inte håller i denna studies fall. 

 

Ytterligare förklaringar tas upp och vi finner två som anses mer rimliga än de andra. Den 

första är att företag tar stor hänsyn till aktieägarnas intressen och därför väljs utdelning, då 

denna form av återbäring går i linje med deras personliga mål. Den andra är att företag 

använder återköp med andra motiv än att distribuera fria kassaflöden till aktieägare. För att 

utreda vilka dessa motiv i så fall är krävs ytterligare forskning, vilket presenteras mer utförligt 

i nästa avsnitt.!  
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7. Vidare forskning 
Utifrån diskussionen om de olika förklaringarnas rimlighet i avsnitt 5.6 föreslår vi i detta 

avsnitt ett antal ämnen som skulle behöva undersökas närmre. Till att börja med anser vi att 

det skulle vara relevant att göra samma studie på en annan marknad än den svenska, eftersom 

det är något oklart om återköp blivit etablerat i Sverige eller inte. På så vis skulle svar kunna 

erhållas angående om Signalhypotesen kanske ändå fungerar som analysverktyg i detta 

sammanhang. Vidare anser vi att det finns ett behov av en undersökning som utreder om 

Livscykelteorin tillsammans med utdelningars icke flexibla egenskaper kan vara ett bättre 

analysverktyg än Signalhypotesen för att besvara vår frågeställning. En sådan studie skulle 

kunna bidra med kunskap rörande företags val när det gäller utdelningspolitik. Slutligen 

föreslås ytterligare studier som undersöker om företag ser på återköp som en typ av återbäring 

eller ej. Detta kan genomföras med hjälp av en kvalitativ metod innehållandes exempelvis 

intervjuer eller enkäter, på så vis åskådliggörs företagens åsikter. Visar det sig att återköp inte 

ses som en form av återbäring kan det även vara intressant att undersöka vilka de egentliga 

motiven är för att genomföra återköp. 

!  
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Bilaga 3: Företag som ingår i studien 
!
AAK AB 
ABB Ltd 
Acando AB 
Active Biotech AB 
Addnode Group AB 
Addtech AB 
Aerocrine AB 
AF AB 
Africa Oil Corp.  
Alfa Laval AB 
Allenex 
AllTele Almänna Svenska Telefonaktiebolaget AB 
Anoto Group AB 
Arcam AB 
Arise AB 
Assa Abloy AB 
AstraZeneca PLC 
Atlas Copco AB 
Atrium Ljungberg AB 
Avanza Bank  
Avega Group AB 
Axfood AB 
Axis AB 
B&B Tools AB 
Bactiguard 
BE Group AB 
Beijer Alma AB 
Beijer Electronics 
Beijer Ref AB 
Bergs Timber AB 
Betsson AB 
Bilia AB 
BillerudKorsnäs 
Biogaia AB 
BioInvent International AB 
Black Earth Farming Ltd 
Boliden AB 
Bong Ljungdahl AB 
Boule Diagnostics AB 
BTS Group AB 
Bufab Holding AB 
Bulten AB 
Bure Equity AB 
Castellum AB 
Cavotec SA 
CellaVision AB 
Clas Ohlson AB 
Cloetta AB 

Com Hem Holding 
Concentric AB 
Concordia Maritime AB 
Consilium AB 
Corem Property Group AB 
C-Rad AB 
CTT Systems AB 
Cybercom Group AB 
Dedicare AB 
DGC One AB 
Diös Fastigheter AB 
Doro AB 
Duroc AB 
Electrolux AB 
Elekta AB 
Endomines AB 
Enea AB 
Eniro AB 
EnQuest PLC 
Elous Vind AB 
Episurf Medical AB 
Ericsson 
Etrion Corporation 
eWork Scandinavia AB 
Fabege AB 
Fagerhult AB 
Fastpartner AB 
Fastighets AB Balder 
Feelgood Svenska AB 
Fenix Outdoor AB 
Formpipe Software AB 
Getinge AB 
Geveko AB 
Global Health Partner AB 
Gunnebo AB 
Haldex AB 
Heba Fastighets AB 
Hemfosa Fastigheter AB 
Hemtex AB 
Hennes & Mauritz AB 
Hexagon AB 
Hexpol AB 
HiQ International AB 
HMS Networks AB 
Holmen AB 
Hufvudstaden AB 
Husqvarna AB 
IAR Systems AB 
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ICA Gruppen AB 
IFS AB 
Industrivärden AB 
Indutrade AB 
Intellecta AB 
Intrum Justitia AB 
Investor AB 
Inwido AB 
ITAB Shop Concept AB 
JM AB 
Kabe Husvagnar AB 
Kappahl AB 
Karo Bio AB 
Karolinska Development AB 
Investment AB Kinnevik  
Klövern AB 
Know It AB 
Kungsleden AB 
Lagercrantz Group AB 
Lammhults Möbel AB 
Investment AB Latour 
Lindab International AB 
Loomis AB 
Lundbergföretagen AB 
Lundin Gold Inc. 
Lundin Petroleum AB 
Malmbergs Elektriska AB 
Meda AB 
Melker Schörling AB 
Midsona AB 
Midway Holding AB 
Millicom International AB 
Moberg Pharma AB 
Modern Times Group MTG AB 
MQ Holding AB 
MSC Konsult AB 
MultiQ International AB 
Munksjö Oyj 
Mycronic AB 
NCC AB 
Nederman Holding AB 
Net Entertainment AB 
Net Insight AB 
NeuroVive Pharmaceutical AB 
New Wave Group AB 
NGEx Resources Inc. 
Nibe Industrier AB 
Nobia AB 
Nokia Corp.  
Nolato AB 

Nordea Bank AB 
Nordic Service Partner Holding AB 
Note AB 
Novotec AB 
NP3 Fastigheter AB 
Oasmia Pharmaceutical AB 
Odd Molly International AB 
OEM International AB 
Opcon AB 
Opus Group AB 
Investment AB Öresund 
Orexo AB 
Oriflame Cosmetics 
Ortivus AB 
Partnertech AB 
Peab AB 
Platzer Fastigheter Holding AB 
Poolia AB 
Prevas AB 
Pricer AB 
Proffice AB 
Profilgruppen AB 
Qliro Group AB 
Ratos AB 
Raysearch Laboratories AB 
Recipharm AB 
Rederi AB Translantic 
Rejlers AB 
Rezidor Hotel Group AB 
RNB Retail and Brands AB 
Rottneros AB 
Saab AB 
Sagax AB 
Sandvik AB 
SAS AB 
Scandi Standard AB 
Seamless Distribution AB 
Securitas AB 
Semafo Inc. 
Semcon AB 
Sensys Traffic AB 
Shelton Petroleum 
Sintercast AB 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Skanska AB 
AB SKF 
SkiStar AB 
Softronic AB 
SSAB Svenskt Stål AB 
Stockwik Förvaltning AB 
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Studsvik AB 
Svedbergs i Dalstorp AB 
Svenska Cellulosa AB 
Svenska Handelsbanken AB 
Sweco AB 
Swedbank AB 
Swedish Match AB 
Swedol AB 
Systemair AB 
Tele2 AB 
TeliaSonera AB 
Tethys Oil AB 
Thule Group AB 
Tieto Oyj 
Traction AB 
Tradedoubler AB 

Transmode AB 
Trigon Agri A/S 
Unibet Group Plc 
Uniflex AB 
VBG Group AB 
Venue Retail Group AB 
Victoria Park AB 
Vitec Software Group AB 
Volvo AB 
Vostok Nafta Investment Ltd 
Wallenstam AB 
Wihlborg Fastigheter AB 
Xano Industri AB
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