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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel  Sambandet mellan indikatorer och aktieavkastning vid 

nyemissioner – En undersökning på den svenska marknaden  

Ämne/Kurs   Företagsekonomi – Masteruppsats 

Författare   Sagar Kazi    

Nyckelord  Nyemissioner, Marknadseffektivitet, Indikatorer för 

aktieavkastning. 

 

Syfte  Studien undersöker om det finns ett samband mellan ekonomiska 

indikatorer och den årliga aktieavkastningen ett år framåt på den 

svenska marknaden för företag som genomfört nyemission och 

jämförs med en benchmark som består av företag som inte 

genomfört nyemission. 

 

Metod Uppsatsen utgår från en kvantitativ undersökning där multipel 

regressionsanalys används för att undersöka sambandet mellan 

indikatorer och aktieavkastningen vid nyemissioner under 

tidsperioden 2002 – 2010.  

 

Slutsats  Utifrån resultaten kunde vissa signifikanta samband konstateras 

mellan indikatorerna och totalavkastningen för 

nyemissionsgruppen. Det visade att totalavkastningen sjunker det 

året företag genomför nyemission jämfört med totalavkastningen 

året innan nyemissionen. Det kunde konstateras att marknaden är 

ineffektiv till en viss utsträckning i samband med nyemissioner. 

För benchmark kunde resultaten dock inte säkerställas på grund av 

att statistisk felkälla förekom i regressionsmodellen. 
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Abstract 

 

Title  The relationship between predictors and stock returns in the new 

equity issues matter – A study of the Swedish Market  

Subject/Course  Business Studies – Master Thesis 

Author   Sagar Kazi    

Key Words  New Equity Issues, Market Efficiency, Predictors, Indicators, 

Stock Returns. 

 

Purpose  The study examines if there is any significant relationship between 

predictors and the one year ahead stock returns in the Swedish 

market for company that have issued new equity and it is 

compared to a benchmark consisting of companies that have not 

made any new equity issues.  

 

Method The essay is based on a quantitative study where a multiple 

regression analysis is used to examine the relationship between 

predictors and stock returns for company that have issued new 

equity during a time period of 2002 – 2010.  

 

Conclusion  Based on the results significant relationship between some 

predictors and stock returns could be found for the new equity 

issue group of company. It showed that stock returns decline the 

same year companies issue new equity compared to the year 

before new equity is issued. It was noted that the market is 

inefficient to a certain extent in the new equity issues matter.  As 

for the benchmark the results could not be ensured and interpreted 

due to statistical errors occurring in the regression model.  
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1. Introduktion 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning till undersökningsområdet som vidare beskrivs i 

problemdiskussionen, syftet och avgränsningar med uppsatsen. Alla dessa delar kompletterar 

varandra för att ge en helhetsperspektiv med vad som vill uppnås med studien. Kapitlet 

avslutas därefter med en kort beskrivning av uppsatsens fortsatta disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

I takt med att finansmarknaderna har växt fram har även företagens valmöjligheter för att 

skaffa kapital och finansiera sina tillgångar ökat. Idag har aktiebolag blivit allt mer vanligare 

förekommande företagsform bland olika typer av företag. En del av detta beror bland annat på 

att aktiebolag har stora möjligheter att kunna attrahera kapital.   

När ett företag behöver kapital för att finansiera deras verksamhet kan de använda sig av 

internt eller externt kapital (Andersson 1998). Internt kapital innebär att företagets använder 

sig av kapital genererat från företagens egen verksamhet för att täcka deras kapitalbehov som 

t. ex företagets generade vinst eller privata medel. Externt kapital innebär att företaget tillförs 

kapital utifrån t. ex av institutioner utanför företaget som exempelvis banklån. Ett alternativt 

sätt för kapitalanskaffning är genom nyemission som endast kan utnyttjas av aktiebolag. En 

nyemission innebär att företaget emitterar nya aktier för att införskaffa mer kapital genom att 

erbjuda aktieägarna att mot betalning teckna fler aktier i bolaget. Genom nyemission får 

företaget en ökning av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.   

 

Nyemissioner är ett aktuellt ämne då antalet nyemissioner har ökat de senaste åren speciellt 

efter finanskrisens spår. Många företag har under 2009 efter krisen valt att genomföra 

nyemission för att få in kapital till följd av dålig lönsamhet.
1
 I kristider som finanskrisen är 

det inte ovanligt att företag har tvingats att vända sig till aktieägarna för att få in ökad kapital 

genom att emittera nya aktier och för att kunna klara av deras finansiering. Anledningarna för 

att göra nyemission är många och beroende av företagets finansieringspolitik. Enligt Kim och 

Weisbach (2008) så kan skäl för nyemissioner exempelvis vara ett sätt för företag att 

förbereda och gardera sig för perioder av kriser. Nyemissioner kan även ses som ett steg för 

företagets tillväxt och expansion vilket förklaras av Pagano, Panetta och Zingales (1998).  

 

                                                           
1
 http://www.svd.se/naringsliv/nyemissioner-for-60-miljarder_3319435.svd 2012-02-15 

http://www.svd.se/naringsliv/nyemissioner-for-60-miljarder_3319435.svd
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När ett företag beslutar sig för att genomföra en nyemission, påverkas aktiekursen av detta. 

Många tidigare studier som har gjorts främst på den amerikanska marknaden visar att 

nyemissioner har oftast en negativ påverkan på aktiekurserna. Att aktiekursen avtar oftast i 

samband med en nyemission kan bero på flera skäl. Ett av dessa skäl är att företag försöker 

välja rätt tidpunkt utifrån hur marknadsförhållandena ser ut och utför nyemissioner när aktien 

i själva verket är övervärderad och detta kan då uppfattas som en negativ signal av marknaden 

vilket bland annat nämns i Baker och Wurglers (2002) studie.    

Loughran och Ritter (1995), Eckbo och Masulis (1995) och Speiss och Affleck-Graves (1995) 

visar alla i sina studier att nyemissioner har en negativ effekt på aktiekursen. I samband med 

en nyemission så sjunker aktiekursen oftast enligt många tidigare studier. Detta är en 

intressant aspekt då det tyder på att nyemissioner är en faktor som påverkar 

aktiekursutvecklingen negativt och ger på så sätt en viss indikation på hur 

aktiekursutvecklingen möjligtvis kan komma att se ut i samband med att företag genomför 

nyemissioner.     

 

1.2 Problemdiskussion  

Att kunna ge indikation på framtida aktiekurser har alltid varit utmanande för investerare 

genom tiderna. Ett flertal studier har dokumenterat empiriskt bevis på olika ekonomiska 

variablers prognosförmåga för aktieavkastning, där dessa ekonomiska variabler har likställts 

som potentiell indikator för framtida aktiekursutveckling (predictor of stock returns).    

Exempel på några kända ekonomiska variabler som fungerar som indikator för framtida 

aktiekurser är bland annat book to market ratio (Pontiff och Schall 1998), equity share (Baker 

och Wurgler 2000) och direktavkastning (Campbell och Shiller 1998). Tidigare studier visar 

att dessa variabler fungerar som indikatorer och kan uppvisa ett signifikant samband med 

framtida aktiekurser, där dessa olika indikatorer konstaterats ha varierande prognosförmåga 

för aktiekursutveckling. Resultatet i deras studier hittar inget stöd för en helt effektiv marknad 

utan resultatet tyder på marknads ineffektivitet då man har kunnat uppvisa samband mellan 

indikatorerna och aktiekursutveckling. Detta motsäger då den effektiva marknadshypotesen 

som säger att marknaden inte kan vara förutsägbar.
2
 Med hjälp av statistiska analyser har man 

alltså kunnat konstatera hur starkt samband olika indikator har med framtida aktiekurser i 

tidigare studier.  

                                                           
2
 Den Effektiva marknadshypotesen kommer förklaras närmare i teori avsnittet 



9 
 

Men i samband med en nyemission påverkas aktiekursutvecklingen oftast negativt och 

sjunker som nämns tidigare och därmed kan man ana att nyemission ligger bakom 

aktiekursens negativa påverkan. Företagets kapitalstruktur påverkas också till följd av en 

nyemission eftersom företagets aktiekapital (eget kapital) ökar vilket också leder till att 

företagets skuldsättningsgrad förändras vid en nyemission (Johansson et al. 2006). Vissa av 

dessa ekonomiska indikatorer är sammanlänkade till företagets kapitalstruktur och används 

också till företagsvärdering. Men hur påverkas/ser dessa indikatorers samband ut med 

aktieavkastningen för företag som genomfört nyemission? Tanken är att undersöka om det 

finns ett samband mellan dessa olika ekonomiska indikatorer och den årliga 

aktiekursutvecklingen det året företag genomfört nyemission och hur det skiljer sig för företag 

som inte har genomfört någon nyemission. Då mestadels av tidigare forskning inom detta 

område har gjorts på den amerikanska marknaden är det intressant att undersöka hur 

sambanden ser ut på den svenska marknaden inom detta område.   

 

1.3 Syfte 

Syftet är att göra en studie som undersöker om det finns ett samband mellan ekonomiska 

indikatorer och den årliga aktieavkastningen ett år framåt på den svenska marknaden för 

företag som genomfört nyemission och jämföra hur det skiljer sig för företag som inte 

genomfört nyemission. 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är inriktad på den svenska marknaden och avgränsas till företag noterade på 

Stockholmsbörsen OMX som har genomfört nyemission under tidsperioden 2002 – 2010.  

Detta jämförs med benchmark som består av lika många antal företag som inte har genomfört 

någon nyemission från Stockholmsbörsen OMX. 
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1.5 Disposition 

 

  

Teori 

• I teoriavsnittet presenteras relevanta teorier inom ämnet och även tidigare 
studier som har gjorts inom ämnesområdet presenteras. 

Metod 

• I metodavsnittet beskrivs det valda tillvägagångssättet som har använts 
under studiens gång. Multipel regression som har använts beskrivs och 
dess alla variabler. Diskussion om möjligheter och begränsningar med 
metoden tas även upp. 

Resultat 

• Resultaten för indikatorers samband med aktieavkastning presenteras både 
för nyemissionsgruppen och benchmark. Även resultaten från statistiska 
felkällor presenteras.  

Analys 

• I analysdelen tolkas och diskuteras resultaten som återkopplas till teorier 
och tidigare studier. Kritik och reflektioner kring regressionsmodellerna 
disktureras även här. 

Slutsats 

• Uppsatsens slutsatser sammanfattas och syftet för uppsatsen besvaras 
utifrån resultaten och analysen. Därefter följer diskussionsdel och förslag 
till vidare studier inom detta ämne. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras relevanta teorier för aktiekurser och nyemissioner. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av den grundläggande effektiva marknadshypotesen och dess kritik mot 

teorin genom åren. Vidare behandlas teorier inom kapitalstruktur som är relevant i samband 

nyemission i och med att företagets kapitalstruktur påverkas till följd av nyemission, där 

företaget står inför behovet av kapitalanskaffning och hur finansiering av deras verksamhet 

ska gå till.  

 

2.1 Effektiva Marknadshypotesen 

Denna teori utvecklades av Fama (1970) som lade grunden för denna forskning om effektiva 

marknader där Fama definierade begreppet marknadseffektivitet. En effektiv marknad innebär 

att priserna återspeglar all tillgänglig relevant information om dessa som finns på marknaden 

(Fama 1970). Effektiva marknadshypotesen har alltså sin utgångspunkt i att priser på 

värdepapper snabbt anpassar sig till ny information som är relevant.   

 

En effektiv marknad bygger på tre alternativa kriterier där det räcker med att en av dessa 

uppfyllda för att uppnå marknadseffektivitet. (1) rationalitet, (2) avvikelse från rationalitet, (3) 

arbitrage (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2009). 

 

Det finns tre former av den effektiva marknadshypotesen där effektiviteten har olika styrkor. 

Dessa tre typer kan delas in i den svaga formen, den mellanstarka formen och den starka 

formen. Skillnaden mellan dessa former beror på graden av tillgängligt information som 

återspeglas i priserna (Fama 1970).   

 

Den svaga formen 

 

Den svaga formen innebär att den enda informationen som priserna på marknaden återspeglar 

är historisk information (Fama 1970). Denna historiska information kan exempelvis vara 

aktiekurshistorik och försäljningsvolym. Eftersom denna information är lättåtkomlig och 

enformigt så tolkar och agerar investerare detta på ett ganska likvärdigt sätt. När den svaga 

formen gäller så kan man inte använda sig av tidigare kurshistorik för att kunna förutse 

framtida kurser, man säger att aktiekursen följer en så kallad random walk (Ross, Westerfield, 
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Jaffe & Jordan 2009).  

 

Den mellanstarka formen  

 

Den mellanstarka formen innebär att all offentligt och historisk information återspeglas i 

priserna (Fama 1970). Den offentliga informationen består exempelvis av årsredovisningar, 

prognoser och all övrig tillgänglig information på marknaden etc. Enligt studier är det denna 

effektivitetsnivå som existerar på de större aktiemarknaderna  

 

Den starka formen  

 

Den starka formen gäller när priserna återspeglar all information både offentligt och privat 

(Fama 1970). Denna form innebär om marknaden är effektiv i denna form kan inte ens 

investerare som har tillgång till insiderinformation utnyttja detta till sin fördel och göra 

vinster, eftersom informationen finns redan tillgänglig för alla aktörer och återspeglas redan i 

aktiepriset (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2009). I verkligheten kan inte marknaden vara 

helt effektiv i denna form utan bara delvis.  

 

2.11 Kritik mot den effektiva marknadshypotesen  

 

Den effektiva marknadshypotesen har genom åren blivit kritiserad från olika håll där man 

ifrågasätter dess effektivitet i allt större utsträckning. Flertal studiers resultat ifrågasätter 

marknadens effektivitet där sammantaget det kan sägas att det förekommer blandade resultat i 

vilken utsträckning marknaden är effektiv. Grossman och Stiglitz (1980) nämner i deras 

paradox som de formulerar matematiskt, att om marknaden skulle vara helt effektiv skulle 

paradoxala fenomen uppstå. Detta skulle då innebära enligt Grossman och Stiglitz (1980) att 

en investerare som anser sig ha tillgång till full information skulle inte ha någon anledning att 

använda sig av detta för beslut i handel eftersom det redan återspeglas i priset. Så om 

investerare omvänt inte använder sig av denna information i handeln så kommer 

informationen att aldrig inkluderas i priset och marknaden blir därmed ineffektiv.     

 

Även Malkiel (2003) tar upp diskussionen i sin artikel kring kritiken mot effektiva 

marknadshypotesen precis som Grossman och Stiglitz (1980) att en marknad inte kan vara 
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helt effektiv då det inte skulle finnas något incitament för investerare att analysera och 

använda sig av information i deras beslut för handel eftersom det redan skulle återspeglas i 

priset. Enligt Malkiel (2003) så kommer investerare att göra misstag så länge aktiemarknader 

existerar. Investerare fattar medvetna och omedvetna beslut som inte alltid är rationella och 

detta kommer leda till ojämna priser och förutsägbara mönster som kan visa sig över tiden och 

existera under korta perioder. Förekomsten av anomalier som präglas av irrationalitet är ett 

bevis på att marknaden inte kan vara helt effektiv och enligt Malkiel (2003) kan det tillfälligt 

rubba effektiviteten på marknaden och vara kortlivade. Anomalier definieras av Schwert 

(2002) som empiriska resultat som inte går att förklara med hjälp av de tillgängliga teorierna 

eller modellerna som finns. Malkiel (2003) nämner att flera ekonomer och statistiker är 

överens om att aktiekurser är åtminstone delvis förutsägbara och menar att aktiekursernas 

rörelser har vissa förutsägbara mönster. Ett citat från Malkiel (2003) studie där han använder 

sig av en kort berättelse som metafor för att beskriva marknadseffektivitet:  

 

“A well-known story tells of a finance professor and a student who come across a $100 bill 

lying on the ground. As the student stops to pick it up, the professor says, "Don't bother - if it 

were really a $100 bill, it wouldn't be there." – Malkiel (2003, s. 60) 

 

Denna berättelse illustrerar då enligt Malkiel (2003) vad ekonomer normalt menar när man 

säger att marknaden är effektiv.  

 

Andra studiers resultat har kunnat visa att det går att förutse aktiekursens utveckling där bland 

annat den så kallade momentumeffekten har haft en betydande roll. Momentumeffekten är ett 

begrepp på ett fenomen som innebär att aktiers prestation för en tidigare period fortsätter i 

samma trend och riktning under efterföljande period. En av de mest uppmärksammaste 

studierna inom momentumeffekten har gjorts av Jegadeesh och Titman (1993) där de 

undersöker detta område. De undersökte då i vilken utsträckning marknaden tenderade att 

fortsätta i samma riktning utifrån tidigare prestation. Deras undersökning visade att aktier som 

tidigare haft en hög avkastning respektive dålig avkastning fortsatte i samma riktning under 

de kommande 3 – 12 månaderna. Studien visade att det är lönsamt att köpa aktier som 

historiskt gått bra. Jegadeesh och Titman (1993) kommer fram till i deras studie att det var 

möjligt att utifrån historisk data för aktiekurser att kunna generera överavkastning i 

förhållande till marknaden vilket då motsäger effektiva marknadshypotesen som säger att 
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aktier följer en random walk.   

 

Vidare har den effektiva marknadshypotesen även fått kritik från det så kallade Behavioral 

Finance. Behavioral Finance har sin teoretiska grund bland annat i olika teorier som 

psykologi, finansteorier och beteendevetenskap som går emot det klassiska antagandet att 

människor beter sig rationellt på marknaden (Wetterlind Dörner 2005). Behavioral finance 

anses fylla luckan i teorin om effektiva marknader och förklara brister i marknader bland 

annat varför marknaden är ineffektiv och investerarens irrationella beslut som systematiskt 

återkommer. Olika finansbubblor som har vuxit och spruckit genom tiderna där 

flockmentalitet har bland annat kunnat observeras är exempel på detta enligt behavioral 

finance. Publikationer inom detta område för behavioral finance har bland annat gjorts av 

Kahneman och Tversky (1979), Kahneman och Riepe (1998) och Hey och Morone (2004).    

 

Även om den effektiva marknadshypotesen genom åren har fått kritik från flera olika håll så 

anses teorin idag fortfarande utgöra en viktig del av den moderna finansiella marknadsteorin.  

 

 

2.2 Trade-off theory 

Trade-off teorin utvecklades från Modigliani och Millers (1958) teorem som har sin 

utgångspunkt i att företag med högre skuldsättningsgrad har högre värde. Trade-off teorin 

innebär att företaget finansieras av dels eget kapital och dels av skulder. Det finns 

skattemässiga fördelar med finansiering genom skulder då skuldsättningen skapar en så kallad 

skattesköld som skyddar företagets kassaflöde mot skatter eftersom räntekostnaderna för 

skulden är avdragsgilla, det vill säga företaget inte behöver betala skatt på sina 

räntekostnader.    

 

Men enligt trade-off teorin så är denna skuldsättning enbart bra och fördelaktig till en viss 

grad, det vill säga det finns en optimal nivå för skuldsättningen innan värdet istället 

motverkas. En allt för hög skuldsättning leder till att konkurskostnader, agentkostnader och 

andra kostnader ökar ”distress costs” och överskrider det positiva värdet som skatteskölden 

skapar vilket leder till att det aktuella värdet på företaget minskar (Berk och DeMarzo 2007).  
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Figur 1: Trade-off theory 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 The Pecking order theory 

Pecking order teorin presenterades av Myers och Majluf (1984) som säger att när ett företag 

behöver kapital och står inför ett beslut gällande möjliga finansieringsalternativ så kommer 

tillgängliga finansieringsmetoder för ett företag att rangordnas där det mest fördelaktiga 

alternativet väljs först. Enligt pecking order teorin så kommer företaget i första hand välja att 

finansiera sig med interna medel (balanserade vinstmedel) framför externa medel. Om det inte 

finns möjlighet att använda sig av interna medel så kommer företaget att vända sig till 

kapitalmarknaden för externa medel (Myers 1984).  

 

Tillskillnad från interna medel så används externa medel alltså utanför företaget. Extern 

finansiering är förknippad med eget kapital och skulder som inte generas internt i företaget.  

På den externa marknaden är det mer fördelaktigt för företag att i första hand finansiera med 

skulder än med eget kapital. Finansiering med skulder är säkrare, har lägre 

informationskostnader och mindre risk jämfört med finansiering av eget kapital. Det finns 

olika sätt att finansiera med skulder där de mer säkra alternativen väljs före som t ex i första 

Företagsvärde (V) 

Skuld (B) 

B* 

Optimal skuldsättning 

VL = VU + TCB 

VU 

V 

Värdet av skatteskölden 

Finansiell ”distress costs” Maximalt 

 företagsvärde 

VL = Företagsvärdet med skatter och skuld 

V = Faktiskt företagsvärde 

VU = Företagsvärde utan skulder 

TC = Total kostnad 
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hand lån i bank, följt av obligationer och sen konvertibler. När det inte finns möjlighet att 

använda sig av finansiering av skulder vänder företaget sig till aktieägare som sista utväg och 

emitterar nya aktier i form av en nyemission. Företag brukar vara motvilliga till att genomföra 

nyemission bland annat för dess kostnader och risker som förknippas med nyemission. I de 

fall då företaget väljer att emittera nya aktier då en nyemission blir aktuell finns det anledning 

att välja rätt tidpunkt enligt pecking order teorin (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 2005, ss. 

450 – 451).  

 

Eftersom företagsledningen har bättre information än vad investerarna har så har de också en 

bättre uppfattning om företagets verkliga värde, man säger att det råder så kallad 

informationsasymmetri (Myers och Majluf 1984). Marknaden har alltså inte fullständigt 

information om det verkliga värdet på företagets tillgångar och skulder jämfört med företaget 

själv. Beroende på den finansieringsmetod man nu använder sig av så skickar 

företagsledningen signaler till marknaden där finansiering genom skuld visar att de anser att 

dess aktie är undervärderad medan vid en nyemission anser de att företagets aktier är 

övervärderade. Men om företagsledningen beslutar att emittera nya aktier i en nyemission när 

företaget är övervärderad så kommer detta signaleras som en negativ nyhet enligt Myers och 

Majluf (1984). Investeraren uppfattar aktien som övervärderad och detta leder till att 

investeraren kommer välja att avvakta att köpa aktien tills den har sjunkit i pris istället. Detta 

kan hjälpa till och delvis förklara varför kurser reagerar negativt vid en nyemission.   

 

 

2.4 Market timing hypothesis 

Denna teori introducerades av Baker och Wurgler (2002) där market timing hypothesis säger 

att företag finansierar sina investeringar antingen genom eget kapital eller skuld beroende på 

hur marknadsförhållandena ser ut och försöker utnyttja detta genom att välja rätt tidpunkt för 

marknaden. Företag emitterar aktier när de är högt värderade och gör återköp till låga priser 

enligt market timing hypothesis. Avsikten är att utnyttja tillfälliga fluktuationer/variationer i 

kostnaden för eget kapital i förhållande till kostnaden för andra former av kapital. Företagen 

utnyttjar det faktum att deras aktier värderas högt och genererar pengar genom att emittera 

nya aktier, kostnaden för eget kapital blir då relativt låg jämfört med andra former av kapital 

(Baker och Wurgler 2002).   
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3. Tidigare Studier 

Här presenteras tidigare studier kring hur aktiekursutveckling har påverkats i samband med 

nyemissioner och hur tidigare studiers resultat har sett ut inom detta område.  

 

Tidigare forskningar inom detta ämnesområde har främst genomförts och testats empiriskt på 

den amerikanska marknaden som kommer att presenteras i detta avsnitt. Många tidigare 

studier har haft fokus på kursreaktioner vid en nyemission både utifrån ett kortsiktigt och 

långsiktigt perspektiv. Dessa studier har ofta sin grund i teorier inom kapitalstruktur, effektiva 

marknadshypotesen etc. Bland annat hur förändringar kan uppstå i kapitalstrukturen till följd 

av en nyemission.   

 

Loughran och Ritter (1995) presenterar i sin studie ett stort antal företag som genomförde 

både nyemissioner och börsintroduktioner under tidsperioden 1970 – 1990 på New York 

Stock Exchange (NYSE) och American Stock Exchange (AMEX). Resultaten i deras studie 

visade att det var dåliga investeringar för de företag som genomförde nyemissioner under 

denna tidsperiod både utifrån ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Bolag som genomförde 

nyemissioner jämfördes med en benchmark som bestod av bolag som inte hade utfört 

nyemission. Det konstaterades att en investerare var tvungen att investera 44 % mer kapital i 

de bolag som genomförde nyemission än i de bolag som inte hade genomfört nyemission, för 

att kunna behålla samma förmögenhet 5 år senare som de icke-emitterade bolag hade efter 

nyemission.    

 

Loughran och Ritter (1997) undersökte också i deras vidare studie företags prestation 

(operating perfomance) när de utfärdade nyemissioner mellan tidsperioden 1979 – 1989 på 

NYSE, AMEX och Nasdaq. De kom fram i deras studie till att bolagen hade en ökning i deras 

prestation innan de genomförde nyemission som sedan avtog efter tillkännagivandet av 

nyemission.  

 

I en studie av Speiss och Affleck-Graves (1995) undersöktes det företag som genomförde 

nyemissioner under tidsperioden 1975 – 1989 som visade sig ha en negativ effekt på aktierna 

som underpresterade jämfört med en benchmark som de använde sig av som bestod av icke-

emitterade bolag inom samma bransch och storlek. Det visade också att företagsledningen 

väljer att emittera aktier när de är övervärderade och utnyttjar detta (Speiss och Affleck-
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Graves 1995). Detta med att företagsledningen oftast väljer att emittera aktier i en nyemission 

när de är övervärderade tas även upp i Baker och Wurgler (2002) studie.  

 

I Baker och Wurgler (2000) studie fastställs variabeln andelen eget kapital från det totala eget 

kapital och skulder som emitteras, som en stark indikator för aktieavkastning mellan 

tidsperioden 1928 – 1997 på den amerikanska marknaden. Denna variabel jämförs även med 

andra variabler som t ex book-to-market ratio, dividend yield (direktavkastning) som används 

i en multipel regression för att undersöka sambandet mellan variablerna och aktiekursen ett år 

framåt efter nyemission. De konstaterar i studien att variabeln andel eget kapital är en starkare 

indikator för aktieavkastning ett år framåt jämfört med de andra variablerna som används 

bland annat book-to-market ratio och dividend yield.  De hittar inget stöd i deras resultat för 

förekomsten av en effektiv marknad utan att marknaden är ineffektiv, de kommer fram till att 

variabeln andelen eget kapital ger en negativt signifikant indikation på aktiekurser vilket 

innebär att aktiekursen sjunker efter en nyemission.   

 

Studier gjorda av Barclay och Litzenberger (1988), Jensen, Crutchley och Hudson (1994) och 

Myers och Majluf (1984) tar upp informationsasymmetri som förklaring till marknadens 

negativa reaktion efter en nyemission. Det råder informationsasymmetri mellan 

företagsledningen och aktiemarknaden eftersom företagsledningen har bättre information än 

vad investerarna har så har de också en bättre uppfattning om företagets verkliga värde. När 

företagsledningen har bättre information än marknaden så kommer de därför att emittera 

aktier när de anser att aktierna är övervärderade tillskillnad från när företaget är undervärderat 

då föredrar man lånefinansiering istället. Beroende på den finansieringstyp företag då väljer så 

kommer detta att sända ut signaler till marknaden som kommer reagera beroende på valet av 

finansieringstyp. Så när företaget utför en nyemission så signalerar det att aktierna är 

övervärderade enligt och detta kommer därmed uppfattas som en negativ signal från 

marknaden enligt Myers och Majluf (1984) vilket leder till att efterfrågan på aktierna minskar 

som i sin tur då bland annat påverkar aktiekursen negativt.   

 

Kursreaktioner på nyemissioner utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv undersöktes bland annat 

i Aquith och Mullins (1986) studie där de studerade hur nyemissioner påverkar aktiekursen 

redan vid en tillkännagivelse av nyemission. Deras studie baserades på företag som utförde 

nyemissioner under tidsperioden 1963 – 1981 på New York Stock Exchange (NYSE) och 

American Stock Exchange (AMEX) där de då undersökte hur annonsering av nyemissioner 
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påverkade aktiekursen. Resultatet som de kom fram till i deras studie visade att en 

annonsering av en nyemission ledde till en signifikant minskning av aktiekursen redan på 

själva annonseringsdagen. Dessa resultat verkar inte kunna förklaras av förändringar som 

uppstår i kapitalstrukturen till följd av nyemission enligt studien. Resultaten överensstämmer 

enligt författarna i studien med antagandet om att nyemission av aktier uppfattas som en 

negativ signal av marknaden och att efterfrågan på företagets aktier sjunker i samband med 

nyemission.    
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4. Metod 

I detta kapitel tas det upp beskrivningar och motiveringar till det valda tillvägagångssättet 

som har använts. Det valda materialet, datainsamlingen och urvalet beskrivs och förklaras. 

Därefter förklaras varje variabel närmare som används i multipel regressionsanalys där även 

statistiska felkällor som kan uppkomma diskuteras. Möjligheter och begränsningar av data 

och den metoden som används diskuteras kritiskt i reliabilitet och validitet.       

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen skiljer man mellan induktiva och deduktiva 

ansatser. Med den induktiva ansatsen utgår man från empirin och därefter formuleras teorin 

av dess resultat. Med den deduktiva ansatsen utgår man från redan existerande teorier och 

genom empirin prövas teorin. Denna uppsats kommer ha en deduktiv ansats som då innebär 

att undersökningen utgår från befintliga teorier och slutsatser dras utifrån teorier (allmänna 

principer) genom en empirisk undersökning som då prövar teorierna (Bryman och Bell 2011, 

ss. 11 - 12).  

 

4.2 Metodansats 

 Vid utförandet av en studie kan en undersökning ha en kvantitativ eller en kvalitativ 

metodansats. Den kvalitativa metodansatsen behandlar ”mjuka data” i form av intervjuer och 

observationer som kräver tolkning att omvandla det som observerats till ord. Kvalitativ 

metodansats undersöker fenomenets innebörd och uppfattningar och söker finna mönster ur 

ett komplext sammanhang (Johannessen och Tufte 2003, s. 21).   

 

Den kvantitativa metodansatsen behandlar hårda data som karaktäriseras av att data är i form 

av operationaliserade indikatorer som lämpar sig för räkneoperationer (Johannessen och Tufte 

2003, ss. 68 - 69). Detta innebär att undersökningar utgörs av numeriska data och 

kännetecknas av mätningar som kan matematisk beräknas och analyseras. Några styrkor med 

den kvantitativa metoden är att det ger en mer representativ bild av ett större urval jämfört 

med den kvalitativa metoden och att de numeriska datan är objektiv utan någon inverkan från 

forskaren (Denscombe 2000). Några svagheter med den kvantitativa metoden är att den inte 

har förmåga att gå in på djupet på samma sätt som kvalitativa metoder kan göra och skapa en 

helhetsbild av sociala processer. Men svagheten med den kvalitativa metoden är att det finns 

risk för att undersökningen kan bli alltför subjektiv och därmed skapa problem med 
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reliabiliteten (Bryman och Bell 2005, s. 102).           

 

Uppsatsen kommer utgå från en kvantitativ metod då det endast kommer arbetas med ”hårda 

data” i form av historiska siffror. För att uppnå uppsatsens syfte och besvara 

problemformuleringen är en kvantitativ forskningsmetodik lämpligast att tillämpa i denna 

uppsats. Denna studie bygger då på hård data som består av historiska aktiekurser och olika 

ekonomiska nyckeltal som används för att undersöka om det finns några samband mellan 

variablerna med hjälp av statistiska modeller.   

 

4.3 Datainsamling 

Insamlingen av källor och data har skett i form av kurslitteraturer, vetenskapliga artiklar, 

historiska aktiekurser och ekonomiska nyckeltal. Tryckta källor som kurslitteraturer och 

böcker har främst använts för att beskriva teorier och metoder. Dessa har hämtats från 

Södertörns högskolebibliotek. Relevanta vetenskapliga artiklar inom detta studieområde har 

samlats in med hjälp av elektroniska databaser som Business Source Premier och Jstor.  

 

Insamlingen av de data som behövdes för att skapa undersökningen och besvara 

problemformuleringen har bestått för det mesta av företagens årsredovisningar, databasen 

Orbis och hemsidan Nasdaqomxnordic. De företagen som har genomfört nyemissioner har 

samlats in från Nasdaqomxtrader.com hemsida under Corporate actions och sedan Issues där 

företagen finns listade som genomfört nyemissioner på Stockholmsbörsen. Hemsidor som 

Nyemissioner.se och Avanza.se har också använts som hjälpmedel för att samla in 

information om vilka företag som har utfört nyemissioner. För få fram information av 

nyckeltal och historiska aktiekurser för respektive företag som genomfört nyemission, så har 

dessa olika variabler sökts och samlats in för varje företag.   

 

För nyckeltalen som används som ekonomisk indikator har databasen Orbis delvis använts. 

Men eftersom databasen Orbis har varit begränsat i och med att historiska siffror inte kunde 

sträcka sig längre bak i tiden för nyckeltalen som behövdes. Istället har bolagens egna 

årsredovisningar främst använts för att samla in data för nyckeltalen. Utifrån den de data som 

samlades in noggrant från årsredovisningar så har nyckeltalen beräknats fram manuellt om de 

inte redan framgått. De variabler som används som ekonomisk indikator i den empiriska 

undersökningen är price to book ratio, soliditet (equity share), direktavkastning och förra årets 
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aktieavkastning. Var och en av dessa indikatorer kommer förklaras närmare längre fram i 

detta avsnitt.    

 

Data som består av historiska aktiekurser för varje företag på Stockholmsbörsen OMX har 

hämtats från Nasdaqomxnordic.com och använts för att ta fram den årliga aktieavkastningen 

för respektive företag. Bolagens egna årsredovisningar har också använts för att komplettera 

med om eventuella utdelningar hade skett vilket räknades in med den årliga avkastningen för 

de företag som haft utdelning.   

 

4.4 Urval 

Av de alla företag som har genomfört nyemissioner på Stockholmsbörsen OMX under 

tidsperioden 2002 – 2010 så har urvalet bestått av 104 företag som har tagits med i 

undersökningen. En del företag har inte tagits med och föll därmed bort. Anledningen till 

bortfallen av dessa företag var främst på grund av begränsad tillgänglighet av data. Den 

nödvändiga kurshistoriken eller nyckeltalen som behövdes men var svår att få tag på i och 

med att vissa företag hade bland annat avnoterats eller köpts upp under denna tidsperiod. 

Urvalet av dessa 104 företag är av blandade omsättningsstorlekar och vissa företag kan 

uppkomma flera under denna tidsperiod eftersom de då har genomfört flera nyemissioner.  

 

För att undersöka hur ekonomiska indikatorers samband med aktieavkastningen skiljer sig för 

företag som inte har genomfört nyemissioner så används en benchmark som jämförelse under 

samma tidsperiod. Benchmarkbestår av lika många antal företag det vill säga 104 stycken 

företag som då inte har genomfört någon nyemission. Benchmark används även för att se hur 

det skiljer sig mellan dessa olika ekonomiska indikatorers prognosförmåga för 

aktieavkastning. Urvalet av företag till benchmark har också varit slumpmässigt och av 

blandade omsättningsstorlekar för att det ska ge en så rättvisande bild som möjligt för 

jämförelse.        

 

 

4.5 Beroende Variabel  

Den beroende variabeln i undersökningen är aktieavkastningen ett år framåt för varje företag.  

För att räkna ut den årliga totalavkastningen för varje aktie så har den sista observationen 

(stängningskursen) samlats in för varje aktie slutet av varje år. Genom att sedan ta med 
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eventuella utdelningar per aktie plus det nuvarande årets stäningskurs minus förra årets 

stängningskurs och sen dela detta med förra årets stängningskurs får man fram den totala 

årliga avkastningen som även matematisk kan uttryckas på detta sätt (Ross, Westerfield, Jaffe 

& Jordan 2009, s. 259).  

 

 

   
    

  
 

        

  
 

 

Formel 1: Aktieavkastningen 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Oberoende variabler  

Här kommer de oberoende variablerna som fungerar som indikator för aktieavkastningen ett 

år framåt att beskrivas. De oberoende variabler som används som indikator i studien är price 

to book, soliditet (andelen eget kapital), direktavkastning och förra årets totalavkastning. Alla 

dessa potentiella indikatorer har testats i tidigare studier främst då på den amerikanska 

marknaden och har kunnat uppvisa signifikanta samband med aktiekursutvecklingen. Utifrån 

denna bakgrund testats därför dessa indikatorers samband på den svenska marknaden.    

 

4.6.1 Price to book ratio 

Price to book ratio som även kallas för market to book ratio är ett nyckeltal som anger ett 

företags marknadsvärde i förhållande till dess bokförda värde. Detta nyckeltal fungerar som 

ett jämförelsemått mellan företag av olika storlek. Price to book ratio kan beräknas på två 

olika sätt men ska dock ge samma svar. Det första sättet är genom att ta företagets 

marknadsvärde (börsvärdet) och dividera det med företagets bokförda värde på eget kapital. 

Detta kommer då ge ett värde som beskriver hur högt ett företag är värderat i förhållande till 

deras eget kapital. Definitionen av ett företags marknadsvärde (börsvärde) är aktiepriset 

   = Årliga totalavkastningen 

     = Utdelningar under året per aktie 

   = Nuvarande årets aktiekurs 

  = Förra årets aktiekurs 
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gånger antalet aktier. Det andra sättet är att ta marknadsvärdet per aktie (börskursen) 

dividerad med bokförda värdet på eget kapital per aktie (Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan 

2009, s. 54).  

 

                    
              

                             
 

 

Formel 2: Price to book ratio  

 

Om marknadsvärdet skulle vara lika stor som det bokförda värdet får man ett kvotvärde på 1. 

Men eftersom detta är ganska ovanligt så ger nyckeltalet indikation på om aktien antingen är 

över- eller undervärderad. Om detta kvotvärde överstiger 1 så indikerar detta att företaget är 

övervärderad och under 1 indikerar att det är undervärderad.  

 

Insamlingen av nyckeltalet price to book ratio har skett delvis genom databasen Orbis men 

eftersom vissa uppgifter har saknats eller inte kunnat sträcka sig så långt bak i tiden har då 

istället årsredovisningar använts för att räkna fram detta nyckeltal manuellt för respektive 

företag utifrån den informationen som fanns i årsredovisningarna.   

 

Price to book ratio kan även vändas om till book to market ratio vilket fortfarande är samma 

term men med en omvänd innebörd då istället, det vill säga om kvoten överstiger 1 så 

indikerar detta att företaget är undervärderad och om det understiger 1 så indikerar detta att 

företaget är övervärderad.  

 

Book to market ratio har använts som potentiell indikator för aktieavkastning i ett flertal 

tidigare studier av bland annat Baker och Wurgler (2000), Pontiff och Schall (1998), Kothari 

och Shanken (1997), Loughran och Ritter (1995) och Fama och French (1992) som alla 

dokumenterat empirisk bevis på book to markets prognosförmåga för aktieavkastning.       

 

4.6.2 Soliditet (Andelen eget kapital)  

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för ett företag och definieras som ett mått på ett 

företags långsiktiga betalningsförmåga och stabilitet. Soliditeten anger hur stor del av 

tillgångarna (eget kapital + skulder) som har finansierats av eget kapital. Ju högre soliditet ett 
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företag har desto mindre är risken i företaget och bättre förmåga att kunna motstå framtida 

förluster. Soliditet beräknas som eget kapital dividerad med värdet av tillgångarna.
3
  

 

          
            

                    
 

 

Formel 3: Soliditet 

 

Efter en nyemission när ett företag emitterat nya aktier så ökar företagets eget kapital och 

detta leder då även till att företagets soliditet ökar samtidigt.  

 

Baker och Wurgler (2000) använder detta nyckeltal “equity share in total new equity and debt 

issues S = e/(e + d)” i deras studie och fastställer att andelen eget kapital (soliditet) visar sig 

vara en stark indikator för aktieavkastning ett år framåt mellan tidsperioden 1928 – 1997 på 

den amerikanska marknaden (Baker och Wurgler 2000). 

 

Insamlingen av nyckeltalet soliditet har främst skett genom företagens egna årsredovisningar 

där soliditet oftast anges i årsredovisningen och om det har saknats så har det räknats fram 

manuellt istället från företagets balansräkning med hjälp av ovanstående formel.   

 

4.6.3 Direktavkastning  

Direktavkastning definieras som ett mått på utdelningens storlek i förhållande till börskursen. 

Det beräknas genom att ta företagets utdelning per aktie dividerad med dess aktiepris (Ross, 

Westerfield, Jaffe & Jordan 2009, s. 258): 

 

                 
    

  
 

Formel 4: Direktavkastning  

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ekonomi-info.nu/soliditet_3309.asp 2012-04-12 

    = Utdelning under året per aktie 

   = Aktiekurs   

 

http://www.ekonomi-info.nu/soliditet_3309.asp
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Företag kan välja mellan att återinvestera all vinst i företaget för att t ex kunna växa och 

expandera eller välja att dela ut en del eller hela vinsten till befintliga aktieägare.   

 

I tidigare studier har det dokumenterats att direktavkastning fungerar som indikator för 

framtida aktieavkastning. Campbell och Shiller (1998) kommer fram i deras studie att 

nyckeltalet direktavkastning inte fungerade bra till att prognostisera utdelningstillväxten, 

produktivitetstillväxten och vinsttillväxten men däremot visade det sig fungera bra till att 

prognostisera rörelser i aktiepriset. Deras studie baseras på amerikansk årsdata från 

tidsperioden mellan 1871 till 2000 (Campbell och Shiller 1998). 

 

I Rapach och Wohar (2005) studie undersöks också nyckeltalet direktavkastningen 

prognosförmåga för framtida aktieavkastning och det fastställs i studien precis som Campbell 

och Shillers studie att det finns ett samband utifrån ett långsiktigt perspektiv mellan dessa 

variabler men hittar dock inget stöd för bevis på kort sikt (Rapach och Wohar 2005).  

 

Insamlingen av nyckeltalet direktavkastning har skett genom företagens årsredovisningar men 

eftersom väldigt få företag hade utdelningar så har en så kallad dummy variabel använts 

istället för samla in data och för att undvika att ge missvisande resultat. Dummy variabeln är 

binärt vilket innebär att siffran antingen är 1 eller 0 där siffran 1 anger att företaget haft 

utdelning och siffran 0 anger att företaget inte haft utdelning. Detta för att se om utdelningen 

signifikant påverkar den årliga avkastningen för företag som haft utdelning jämfört med 

företag som inte haft någon utdelning.     

 

4.6.4 Förra årets aktieavkastning 

Förra årets totalavkastning används också som indikator för att se hur den beroende variabeln 

som är den årliga totalavkastningen ett år framåt påverkas av totalavkastningen från förra året, 

det vill säga om det finns ett signifikant samband eller inte mellan dessa variabler. Detta för 

att undersöka hur totalavkastningen påverkas i samband med nyemission, det vill säga det året 

företag genomför nyemission jämfört med totalavkastningen året innan nyemission.  

Insamlingen och uträkningen av den årliga avkastningen från förra årets aktieavkastning har 

skett på samma sätt som det har gjorts för aktieavkastningen ett år framåt (den beroende 

variabeln) vilket har beskrivits tidigare.  
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Men enligt den effektiva marknadshypotesen som säger att marknaden inte kan vara 

förutsägbar. Detta innebär då att en investerare inte kan använda sig av tidigare kurshistorik 

för att kunna förutse framtida avkastning som marknaden är effektiv. Men dock har det i 

tidigare studier bland annat inte hittats något stöd för en effektiv marknad då det har kunnat 

påvisas ett samband mellan dessa variabler vilket då motsäger den effektiva 

marknadshypotesen. Baker och Wurgler (2000) använder bland annat denna variabel i deras 

studie för att ge indikation på aktieavkastningen ett år framåt på den amerikanska marknaden.    

 

4.7 Multipel Regression  

För att undersöka och se om det finns ett samband mellan ekonomiska indikatorer och 

aktieavkastningen ett år framåt har en multipel regressionsanalys använts i studien för att se 

hur olika variabler påverkas. Anledningen till att multipel regressionsanalys används i studien 

är för att det anses vara en relevant och välkänd statistisk metod som har använts inom flera 

tidigare vetenskapliga studier speciellt inom finans och ekonomi.    

 

En regressionsanalys används för att analysera sambandet mellan olika variabler. Den visar 

hur den förklarande variabeln X (oberoende variabeln) påverkar den beroende variabeln Y. 

Tillskillnad från en enkel regressionsanalys så har en multipel regressionsanalys mer än 

endast en oberoende variabel. Regressionen hjälper oss att förstå hur mycket den beroende 

variabeln förändras när en av de oberoende variablerna förändras och visar vilka av de 

oberoende variablerna som är relaterade till det beroende variabeln (Fox 2008). 

Regressionsanalys brukar användas när man vill förutsäga värdet på den beroende variabeln Y 

med hjälp av givna värden på de oberoende variablerna X. I det här fallet visar då 

regressionen om förändringar i de ekonomiska indikatorerna (oberoende variabler) signifikant 

förändrar aktieavkastningen ett år framåt (beroende variabeln) och därmed kan uppvisa om 

det finns ett samband mellan variablerna eller inte.   

 

Ekvationen för en multipel regression kan se ut på följande sätt (Fox 2008). 

 

                                

 

Formel 5: Multipel Regression 

 

Där   är den beroende variabeln.   representerar interceptet för linjen det vill säga där linjen 
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skär y-axeln.   är Beta koefficienten som representerar lutningen i linjen för varje oberoende 

variabel och säger oss hur mycket   förändras när X ökar med 1 enhet.    är t. ex lutningen 

för    som är den första oberoende variabeln som förklarar förändringen i  . 

Regressionsmodellens felterm är    som kommer förklaras närmare i nästa avsnitt statistiska 

felkällor.     

 

4.8 Statistiska felkällor 

4.8.1 Multikollinearitet  

När en multipel regression används för att utföra regressioner så kan det uppstå ett problem 

som kallas för multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Multikollinearitet innebär 

att de oberoende variablerna i regressionsmodellen är korrelerade med varandra i hög 

utsträckning. Problemet som då uppstår med detta ifall det förekommer multikollinearitet i 

regressionsmodellen är att man inte kan hålla isär och särskilja de separata oberoende 

variablers effekt på den beroende variabeln eftersom dessa är påverkade av varandra då de är 

korrelerade. Det finns olika sätt upptäcka om det föreligger multikollinearitet i 

regressionsmodellen. Ett sätt är att använda sig av en korrelationsmatris där alla oberoende 

variabler korreleras med varandra. Om korrelationskoefficienten mellan variablerna överstiger 

0,8 tyder det på att multikollinearitet förekommer i regressionsmodellen. Ett annat sätt att 

testa om det förekommer multikollinearitet är att använda sig av VIF-test (Variance Inflation 

Factor). Om VIF-faktorn i testet överstiger 2,5 för någon av de oberoende variablerna tyder 

det på att multikollinearitet förekommer i regressionen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2003).         

4.8.2 Heteroskedasticitet  

Ett annat statistiskt problem som kan uppstå när man använder sig av multipel 

regressionsanalys är så kallad heteroskedasticitet. Heteroskedasticitet är ett tillstånd som 

uppkommer när man har en ojämn spridning av residualerna i regressionsmodellen.  

Residualerna är feltermen    i regressionsmodellen och är skillnaden mellan det observerade 

värdet på den beroende variabeln och det skattade värdet på regressionslinjen (Fox 2008).  
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Figur 2: Residualer 

 

Ju närmare de observerade värdena ligger den skattade regressionslinjen desto mindre blir 

residualerna.  

 

För att regressionsmodellens resultat ska anses kunna vara tillförlitliga och inte ge 

missvisande resultat så ska regressionsmodellens residualer vara normalfördelade. Det vill 

säga att variansen för residualerna ska vara konstanta och inte variera över olika tidpunkter. 

När denna varians inte är konstant för residualerna så råder heteroskedasticitet vilket kan leda 

till att man drar felaktiga slutsatser från regressionsmodellen vilket man då vill undvika 

(Djurfeldt och Barmark 2009).     

 

Figur 3: Heteroskedasticitet 

 

Figur 3 visar hur det ser ut när regressionsmodellen har heteroskedasticitet. Om residualen 

korrelerar med någon av de oberoende variablerna leder detta till en ojämn spridning av 

Residualer 

x 

y 

x 

Residual   { 

 

 

            Den skattade regressionslinjen 
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residualen som då blir snedfördelad (Djurfeldt och Barmark 2009). I figur 3 kan man då se att 

residualen ökar i takt med att någon av oberoende variabeln i modellen ökar. Med andra ord 

så har inte residualerna en konstant varians och heteroskedasticitet förekommer. Man försöker 

sträva efter homoskedasticitet som då är motsatsen till heteroskedasticitet där variansen för 

residualerna är konstant fördelade (Carter, Griffiths & Judge 2001). 

 

 

Figur 4: Homoskedasticitet 

 

Figur 4 visar hur det ser ut vid homoskedasticitet där inga tydliga mönster ska kunna urskiljas 

utan residualerna har en konstant varians.      

 

För att upptäcka om regressionsmodellen har heteroskedasticitet kan man använda sig av 

bland annat spridningsdiagram och histogram för att se hur normalfördelningen ser ut. Man 

kan också plotta residualerna mot de oberoende variablerna i regressionen för att se hur 

mönstret ser ut. Dessa kan återfinnas i bilagorna. Detta ger då en viss bild eller indikation på 

om det möjligen förekommer heteroskedasticitet eller inte. Men för att kunna vara helt 

statistisk säker kan man använda sig av ett test som kallas för Breush-Pagan test och den 

testar om heteroskedasticitet förekommer i regressionsmodellen (Breusch och Pagan 1979). 

Nollhypotesen är att variansen för residualerna är konstanta över tiden det vill säga man har 

homoskedasticitet och om nollhypotesen förkastas så har man heteroskedasticitet. Detta kan 

göras med hjälp av programmet SPSS genom att köra en applikation för detta test som 

redovisas i resultat delen.        

 

 

 

Residualer 

x 
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4.9 Den naturliga logaritmen  

Vidare har den naturliga logaritmen använts i vissa av de oberoende variablerna i 

regressionsmodellen för att anpassa datan och ge en mer rättvisande bild. De oberoende 

variabler där den naturliga logaritmen har använts är price to book och soliditet. Eftersom 

regressionsmodellen innehåller olika förklarande variabler, så kan förändringar i t ex den ena 

oberoende variabeln inte ha speciellt stor påverkan på förändringar i den beroende variabeln 

p.g.a. att man har variabler med olika förklaringsstyrkor. Därför används den naturliga 

logaritmen för att neutralisera och anpassa datan bättre i regressionsmodellen. Detta 

tillvägagångssätt används även av bland annat i Campbell och Shiller (1998) studie där de 

använder sig av denna metod i regressionsmodellen.    

 

 

Alla regressioner och tester har utförts med hjälp av programmet SPSS för att pröva 

sambandet mellan ekonomiska indikatorers och aktieavkastningen ett år framåt. 

Regressionerna förklarar hur sambandet ser ut mellan olika ekonomiska indikator och 

aktieavkastningen för företagen som genomfört nyemissioner och för företagen som inte 

genomfört nyemission. 

  

 

4.10 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet redogör för tillförlitligheten i en studie av det som data som undersöks 

och tillvägagångssättet. Det avser mätmetodens förmåga att kunna ge stabila mätningar och 

om undersökningens resultat kan anses vara trovärdig (Johannessen och Tufte 2003, s. 265).  

I kvantitativa studier som denna är det av vikt att de data och de undersökningsmetoder som 

används är pålitliga och ger ett rättvisande resultat. Denna aspekt måste tas hänsyn till i 

studien för att den ska vara så tillförlitlig som möjligt. Reliabiliteten är beroende av de 

använda källornas tillförlitlighet. Data som har samlats in i uppsatsen kommer från källor som 

anses vara rättvisande och tillförlitliga.  

 

Artikeldatabaserna Jstor och Business Source Premier som har många väl ansedda tidskrifter 

och vetenskapliga artiklar har främst använts för att söka efter relevanta forskningsartiklar för 

studien. Teorierna och metoderna som behandlas i studien är av känt innehåll som publicerats 
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i tidigare vetenskapliga studier och kurslitteraturer där forskare och författare har behandlat 

dessa ämnen under en längre tid. De ansågs därför vara tillräckligt tillförlitliga och trovärdiga 

att användas i denna studie.  

Datainsamlingen av nyckeltalen har främst skett utifrån årsredovisningar för respektive 

företag som ansågs som säkra och tillförlitliga källor då dessa även granskas av oberoende 

myndigheter och parter för att inte ge ut vilseledande information. Databasen Orbis har även 

använts för att jämföra de nyckeltalen som var tillgängliga där.  

Kurshistoriken för aktierna är insamlade från Nasdaqomx hemsida som anses som en pålitlig 

och känd källa eftersom det inte ansågs finna någon anledning till att hemsidan skulle ge 

missvisande information. Kurshistoriken från Nasdaqomx har även jämförts med andra källor 

som databasen Orbis och företagens egna årsredovisningar vilket ökar studiens reliabilitet. 

Dock bör det tas i beaktelse att det inte finns någon garanti att data som inhämtats inte 

innehåller vilseledande eller felaktig information från källorna även om dessa anses vara 

tillförlitliga vilket kan påverka studiens reliabilitet.    

 

4.11 Validitet 

Validitet innebär att man verkligen mäter det man avser att mäta och även hur väl data 

representerar det som man vill uppnå (Johannessen och Tufte 2003, s. 47). Det är ett mått på 

studiens giltighet med andra ord. För att undersökningen ska bli så valid som möjligt är det 

viktigt att använda sig av rätt mätmetoder och mäta det man avser att mäta. I denna 

undersökning har tillförlitligt data och välanvända metoder från tidigare vetenskapliga studier 

använts för att uppnå uppsatsens syfte. Då det har utgåtts från relevanta och välbeprövade 

statistiska metoder för att undersöka och mäta sambandet mellan variablerna så mäts det som 

avses att mäta i denna undersökning för att uppnå hög validitet. Dock kan datan vara 

påverkade av vissa uppmätta extremvärden eller andra faktorer och eventuella 

konjunkturperioder som kan påverka resultatet och därmed utgöra vissa svagheter för 

validiteten vilket bör tas i beaktande.  
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5. Resultat 

Kapitlet inleds med att deskriptiv statistik presenteras som sen följer av uppsatsens 

huvudresultat från multipel regression för både nyemissionsgruppen och benhcmark. Kapitlet 

avslutas därefter med resultaten från statistiska felkällorna för både nyemissionsgruppen och 

benchmark. 

 

Här kommer resultaten av de genomförda undersökningarna att presenteras. Först kommer 

medianvärdet av den årliga totalavkastningen för respektive år att redovisas året före 

nyemission och det året företag genomfört nyemission mellan perioden 2002 – 2010.  

Detta för att endast få en inblick i hur datamängden ser ut och ifall några särskilda drag kan 

urskiljas mellan nyemissionsgruppen och benchmark. Därefter hur median värden ser ut för 

price to book och soliditet mellan nyemissionsgruppen och benchmark. Slutligen kommer 

modellen för multipel regression att presenteras som är studiens huvudresultat och därefter 

redovisas resultaten från statistiska felkällor som består av multikollinearitet och 

heteroskedasticitet. 

 

5.1 Deskriptiv statistik 

 

Tabellerna redovisar först de årliga totalavkastningarnas median mellan nyemissionsgruppen 

och benchmark, därefter visar tabellerna median för indikatorerna price to book och soliditet 

mellan grupperna. Dessa ger oss en endast en viss inblick i om det existerar några märkbara 

skillnader eller likheter mellan variablerna med avseende på åren och mellan 

nyemissionsgruppen och benchmark. Det är viktigt att ta hänsyn till att dessa värden säger 

ingenting om den själva statistiska signifikansen mellan indikatorerna och totalavkastningen 

ett år framåt utan ger endast bara en inblick över likheter och skillnader av hur själva datan ser 

ut som används i undersökningen. Den statistiska signifikansen mellan indikatorerna och 

totalavkastningen presenteras i den slutgiltiga multipla regressionsmodellen efteråt som då är 

studiens huvudresultat.   

 

 

 

 



34 
 

Median för Totalavkastningen för nyemissionsgruppen 

År för 

nyemission 

Median av årlig 

totalavkastning året innan 

nyemission 

Median av årlig 

totalavkastning samma år 

som nyemission 

2010 59 -27 

2009 -70,7 55,65 

2008 -3,55 -74 

2007 2 -22,8 

2006 43,75 -39,7 

2005 -11,5 30,5 

2004 16,25 -9,75 

2003 -76 -11,3 

2002 -45,7 -67,15 

Hela perioden 

2002 - 2010 

-8,6 -9,75 

Tabell 1: Median för totalavkastning för nyemissionsgruppen 

 

Denna tabell visar hur medianvärdet av den årliga totalavkastningen ser ut ett år innan 

nyemissionen och samma år som nyemissionen utförs. Median är ett mått för det centrala 

värdet i en datamängd där värdena har sorterats från det högsta till det minsta eller tvärtom.  

I det här fallet där årsavkastning har mycket varierande höga och låga värden är median ett 

lämpligare mått att använda än exempelvis medelvärde. Tillskillnad från medelvärde så 

påverkas inte medianen av extremvärden där värdena kan variera mycket. 

 

Medianvärdet har räknats fram för varje år genom att ta med de företagens årsavkastning som 

ingick i just under det året och därefter har medianen beräknats fram genom att sortera 

värdena från högsta till lägsta och få fram det centrala värdet (värdet i mitten) som då är 

medianen. Om vi exempelvis ser på året 2010 och ser på kolumnen längst ut till höger där det 

anges ”Median av  rlig totalavkastning samma  r som nyemission” ser vi ett median värde 

på – 27. Detta innebär att var och en av dessa företags årsavkastning har tagits från år 2010 

och sen har medianen räknats fram utifrån det. I det här fallet var då antalet 15 stycken företag 

som genomförde nyemission under år 2010 och var och en av alla dessa 15 företags 

årsavkastning under året 2010 har tagits med och använts för att räkna fram median värdet 
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som blir då – 27. Så med andra ord kan man säga – 27 är median värdet av årsavkastningarna 

för de 15 st. företag som genomfört nyemissioner under året 2010. 

 

Kolumnen bredvid där det anges ”Median av  rlig totalavkastning året innan nyemission” är 

medianen då för de samma 15 st. företag fast då året innan själva nyemissionen, vilket i det 

här fallet blir då år 2009. Detta visar en median värde på 59 vilket innebär att var och en av 

dessa 15 företagens årsavkastning har tagits från 2009 (året innan nyemission) och har 

använts för att räkna fram medianen vilket blir 59. Med andra ord så är 59 median värdet av 

årsavkastning för de samma 15 st. företag året innan nyemission, d.v.s. år 2009.  

Så har medianen även räknats fram för resten av åren då företag genomfört nyemission och 

året innan nyemission.    

 

Alla dessa årsavkastningar (årlig totalavkastning) för varje enskild företag som använts för att 

räkna fram medianen för varje år kan även återfinnas i bilagorna. 

 

Utifrån tabellen kan vi se att den årliga totalavkastningen i de flesta fallen minskar från året 

innan nyemissionen till det året då nyemissionen utförs förutom åren 2009, 2005 och 2003 där 

den årliga totalavkastningen istället ökar. För hela denna period mellan 2002 – 2010 kan man 

generellt se att den årliga totalavkastningen minskar året det då företag genomför nyemission 

jämfört med föregående år men med inte så stora skillnader.  
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Median för Totalavkastningen för Benchmark (företag som inte utfört nyemission) 

År  Median av årlig 

totalavkastning året 

innan  

Median av årlig 

totalavkastning 

2010 81,9 32 

2009 -28 63,7 

2008 4,9 -42,5 

2007 54 -3,3 

2006 60,5 19 

2005 15 51,4 

2004 31,5 48,2 

2003 -26 57 

2002 8,05 1,2 

Hela perioden 

2002 - 2010 

16,7 31 

Tabell 2: Median för totalavkastning för benchmark 

 

Median av totalavkastningen för benchmark har räknats fram på samma sätt som det nämndes 

innan för nyemissionsgruppen. För benchmark kan vi se att den årliga totalavkastningen ökar 

åren 2009, 2005, 2004 och 2003 och resten av åren så minskar det. Jämfört med 

nyemissionsgruppen finns det inte stora märkbara skillnader förutom att den årliga 

totalavkastningen även ökar år 2004 för benchmark. Generellt för hela benchmark kan man se 

att den årliga totalavkastningen ökar jämfört med föregående år.   
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Median för Price to book och soliditet ett år innan nyemission  

År för 

nyemission 

Median för price to 

book året innan 

nyemission 

Median för soliditet 

året innan 

nyemission  

2010  0,95 36 

2009  0,69 35 

2008  2,50 40,6 

2007  2,3 48 

2006  2,61 47,5 

2005 2,22 46 

2004 2,49 77,3 

2003 1,25 72 

2002 3,30 59 

Hela perioden 

2002 - 2010 

2,07 48 

Tabell 3: Median för price to book och soliditet för nyemissionsgruppen 

 

Tabellen här visar också median värden istället för medelvärden för price to book och soliditet 

eftersom median värde anses lämpligare då det inte påverkas av extremvärden vilket kan 

finnas bland variablerna. Åren anger det år företag genomförde nyemissionen och 

indikatorerna är tagna året innan nyemission. Så detta innebär att t. ex för år 2010 (året för 

nyemission) så är då median värdet 0,95 för price to book eftersom företagens price to book 

värden är tagna från år 2009 (året innan nyemission). Detta innebär då med andra ord att de 

företag som genomförde nyemission år 2010 att deras price to book värde har använts året 

innan 2010 det vill säga år 2009 för att räkna fram medianen för price to book.  

För år 2009 (år för nyemission) så är median värdet för price to book 0,69 tagen från år 2008 

(året innan nyemission) och så vidare för resten av åren.  

Tabellen visar median för price to book och för soliditet för nyemissionsgruppen. Mellan åren 

finns det inte så stora skillnader dock för 2010 och 2009 kan man se att median värdet av 

price to book är under 1 vilket indikerar att aktien är undervärderad om man nu skulle utgå 

från medianen. Resten av åren har median värdet över 1 där år 2002 med värdet 3,30 sticker 

ut lite grann jämfört med de andra. Median för soliditeten skiljer sig inte så märkbart från 
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varandra mellan år till år i tabellen förutom åren 2004 och 2003 där värdena är lite högre. För 

hela nyemissionsgruppen kan man generellt se att median värdet på price to book är 2,07 och 

för soliditet är det 48.   

 

 

Median för Price to book och soliditet ett år innan för benhcmark 

År  Median för price 

to book året innan  

Median för soliditet 

året innan 

2010 1,87 38 

2009 1,37 51 

2008 2,23 59 

2007 4,59 41 

2006 2,63 57 

2005 2,32 58 

2004 1,40 58,5 

2003 1,27 55 

2002 1,12 36 

Hela 

perioden 

2002 - 2010 

1,69 51 

Tabell 4: Median för price to book och soliditet för benchmark 

 

För benchmark återfinns inte heller större märkbara skillnader mellan åren dock visar år 2007 

ett price to book ett median värde på 4,59 som sticker ut lite mer än andra median värden på 

price to book. Median för soliditet skiljer sig inte åt så mycket mellan åren här heller. För hela 

benchmark kan man generellt se att median värdet på price to book är 1,69 och för soliditet är 

det 51. 
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Direktavkastning 

För indikatorn direktavkastning så som tidigare nämnt en så kallad dummy variabel använts 

för att samla in data för de företag som haft utdelningar respektive de som inte haft 

utdelningar. Dummy variabeln är binärt vilket innebär att siffran antingen 1 för de som haft 

utdelningar och 0 för de som inte haft utdelningar. Detta för att se om utdelningen signifikant 

påverkar den årliga avkastningen. Utifrån de data som har samlats in för nyemissionsgruppen 

så har endast 17 st. av totalt 104 företag haft utdelning vilket motsvarar 16 % av de totala 

företagen. För benchmark kvar det betydligare fler företag som hade utdelning där 75 st. 

företag har haft utdelning vilket motsvarar ca 72 % av de totala företagen. 

 

5.2 Resultat från multipel regression 

Resultatet av regressionerna visar här hur sambandet mellan olika indikator och den årliga 

totalavkastningen ser ut, det vill säga om förändringar i indikatorerna (oberoende variabler) 

signifikant förändrar den årliga totalavkastningen (beroende variabeln) och därmed kan 

uppvisa om det finns ett signifikant samband mellan variablerna eller inte.  

 

5.2.1 Regressionsanalys för nyemissionsgruppen  

Indikator    t Sign.* 

Förra årets 

totalavkastning 

-0,205 -2,168 0,033 

Price to book -13,597 -2,007 0,047 

Soliditet 10,610 0,109 0,268 

Direktavkastning -0,024 -0,001 0,999 

Tabell 5: Regressionsanalys för nyemissionsgruppen  *Med en signifikansnivå på 5%

      

Här visas resultaten från multipelregressionsmodellen som har genomförts för företag som 

utfört nyemissioner. Om koefficienterna är signifikant skiljt från noll så finns det ett samband 

eftersom en koefficient som är noll visar att den oberoende variabeln (indikator) inte har 

någon effekt på den beroende variabeln (årliga totalavkastning). För att få reda på detta kan 

man se på signifikansnivån för varje variabel i tabellen. Regressionen använder sig av en 
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signifikansnivå på 0,05 = 5 % vilket innebär att de förklaringsvariabler som har ett 

signifikansvärde som är under 0,05 är signifikant, det vill säga att man kan då med 95 % 

säkerhet fastställa att koefficienten är skiljt från noll och det finns ett samband. Den 

oberoende variabeln förklarar variationen i den beroende variabeln. Ju lägre detta tal är, desto 

säkrare kan man vara på att koefficienten är signifikant. 

 

Den första indikatorn förra årets totalavkastning visar ett signifikansvärde på 0,033 vilket är 

under 0,05 och kan därmed fastställas som ett signifikant samband men dock inte ett så starkt 

samband. Vi kan se att   (beta koefficienten) är negativ vilket innebär att den årliga 

totalavkastningen minskar det året då företag genomför nyemission jämfört med året innan 

nyemission. Beta koefficienten säger oss hur mycket den beroende variabeln förändras när en 

av de oberoende variablerna ökar med 1 enhet.     

 

Andra indikatorn price to book ratio är svagt signifikant med små marginaler då det är precis 

under 0,05 gränsen. Beta koefficienten är negativ vilket innebär att när price to book värdet 

ökar så leder det till att den årliga totalavkastningen sjunker samma år som företag genomför 

nyemission.     

 

Indikatorerna soliditet och direktavkastning hade båda höga värden över 0,05 och är därför 

inte signifikant vilket kan bero på slumpen och kommer därför heller inte att studeras 

närmare.  

 

Regressionsmodellen som helhet hade en determinationskoefficient R
2
 värde på 0,12. Detta 

innebär att 12 % av förändringarna i den beroende variabeln, den årliga totalavkastningen kan 

förklaras av de oberoende variablerna (indikatorerna). Med andra ord när totalavkastningen 

ändras med 1 procent så kan detta förklaras till 12 procent av de oberoende variablerna som 

uppvisade ett signifikant samband. Detta värde kan anses vara relativt lågt men inte så låg 

som man egentligen tror jämfört med tidigare studier. Baker och Wurgler (2000) studie hade 

t. ex också ett R
2
 värde på just 0,12.   

 

I det här fallet kunde då indikatorerna förra årets totalavkastning och price to book uppvisa ett 

signifikant samband medan de två andra indikatorerna direktavkastning och soliditet inte 

kunde uppvisa något signifikant samband.  
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5.2.2 Regressionsanalys för benchmark   

Indikator    t Sign.* 

Förra årets 

totalavkastning 

-0,195 -1,826 0,071 

Price to book -24,795 -0,291 0,004 

Soliditet -5,440 -0,033 0,737 

Direktavkastning 10,492 0,724 0,471 

Tabell 6: Regressionsanalys för benchmark   *Med en signifikansnivå på 5% 

 

Resultatet av regressionsmodellen för benchmark kan vi se att den enda signifikanta 

indikatorn här är price to book ratio med ett signifikansvärde på 0,004 vilket är ett starkare 

samband än regressionsmodellen för nyemissionsgruppen. Beta koefficienten här är också 

negativ vilket innebär när price to book värdet ökar så leder det till att den årliga 

totalavkastningen sjunker året efter. Resten av indikatorerna uppvisar inget signifikant 

samband med den årliga totalavkastningen och kommer därför inte analyseras vidare.   

 

Regressionsmodellen som helhet hade en determinationskoefficient R
2
 värde på 0,155. Detta 

innebär att 15,5 % av förändringarna i den beroende variabeln, den årliga totalavkastningen 

kan förklaras av de oberoende variablerna (indikatorerna).  
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5.3 Resultat från statistiska felkällor 

 

5.3.1 Test för multikollinearitet för nyemissionsgruppen  

 

Test för multikollinearitet i regressionsmodellen visar om de oberoende variablerna är 

korrelerade med varandra i hög utsträckning. Ifall multikollinearitet förekommer i 

regressionsmodellen innebär det att man inte kan hålla isär och särskilja de separata 

oberoende variablers effekt på den beroende variabeln. För att testa om multikollinearitet 

förekommer i regressionsmodellen så testas de oberoende variabler i en korrelationsmatris där 

de korreleras med varandra. Om korrelationskoefficienten mellan variablerna är i närheten av 

1 eller -1 innebär det att de är korrelerade mot varandra och att det förekommer 

multikollinearitet. Ett till test som görs för testa om det förekommer multikollinearitet är VIF-

test (Variance Inflation Factor) som finns som en funktion i programmet i SPSS. Om VIF-

faktorn i testet överstiger 2,5 för någon av de oberoende variablerna tyder det på att 

multikollinearitet förekommer i regressionen.    

 

  



43 
 

 

Korrelationstest för nyemissionsgruppen 

 

 Price to book Soliditet Förra året 

avkastning 

Direktavkastning 

Price to book 1 -0,067 0,202 -0,012 

Soliditet -0,067 1 0,046 -0,220 

Förra året 

avkastning 

0,202 0,046 1 0,364 

Direktavkastning -0,012 -0,220 0,364 1 

Tabell 7: Korrelationstest för nyemissionsgruppen 

 

Vi kan se att ingen av dessa variabler har värden som är i närheten av 1 eller -1 vilket innebär 

att de inte är korrelerade med varandra och att det inte förekommer någon multikollinearitet 

bland variablerna.  

 

 

VIF-test för nyemissionsgruppen 

Oberoende variabler  VIF 

Price to book  1,063 

Direktavkastning 1,250 

Förra årets avkastning 1,243 

Soliditet 1,084 

Tabell 8: VIF-test för nyemissionsgruppen 

 

Vi kan se att VIF-faktorn här understiger 2,5 för samtliga variabler vilket innebär att ingen 

multikollinearitet förekommer i regressionen.  
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5.3.2 Test för multikollinearitet för benchmark  

 

Korrelationstest för benchmark 

 Price to book Soliditet Förra året 

avkastning 

Direktavkastning 

Price to book 1 0,038 0,312 -0,024 

Soliditet 0,038 1 -0,136 -0,329 

Förra året 

avkastning 

0,312 -0,136 1 0,081 

Direktavkastning -0,024 -0,329 0,081 1 

Tabell 9: Korrelationstest för benchmark 

 

Här kan vi också se att ingen av variablerna har värden som är i närheten av 1 eller -1 vilket 

innebär att de inte är korrelerade med varandra och att det inte förekommer någon 

multikollinearitet bland variablerna.  

 

 

VIF-test för benchmark 

Oberoende variabler  VIF 

Price to book  1,117 

Direktavkastning 1,124 

Förra årets avkastning 1,138 

Soliditet 1,142 

Tabell 10: VIF-test för benchmark 

Vi kan se att VIF-faktorn här understiger 2,5 för samtliga variabler vilket innebär att ingen 

multikollinearitet förekommer i regressionen.  
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5.3.3 Test för heteroskedasticitet för nyemissionsgruppen  

 

Test för heteroskedasticitet i regressionsmodellen visar om residualerna är normalfördelade 

och har en konstant varians. Heteroskedasticitet förekommer då residualerna korrelerar med 

någon av de oberoende variablerna och inte har en konstant varians. För att statistisk testa om 

heteroskedasticitet föreligger i regressionsmodellen för nyemissionsgruppen så används 

Breusch-Pagan test. Nollhypotesen är att variansen för residualerna är konstanta över tiden det 

vill säga man har homoskedasticitet vilket man eftersträvar. Den kritiska gränsen för P-value 

är 0,05 vilket innebär om P-value är över denna gräns så kan inte nollhypotesen för 

homoskedasticitet förkastas och därmed man har homoskedasticitet.   

 

P-value för nyemissionsgruppen visar ett värde på 0,0722 efter Breusch-Pagan testet vilket är 

över den kritiska gränsen 0,05 och vi kan därmed inte förkasta nollhypotesen för 

homoskedasticitet och detta innebär då att regressionsmodellen för nyemissionsgruppen är 

homoskedastiskt. Testet för Breusch-Pagan gjordes med hjälp av programmet SPSS genom att 

köra en applikation för detta test. Resultaten från Breusch-Pagan testet kan även återfinnas i 

bilagorna.           

 

5.3.4 Test för heteroskedasticitet för benchmark  

 

P-Value för benchmark visar ett värde på 0,00 som är under den kritiska gränsen 0,05 och vi 

kan därmed förkasta nollhypotesen för homoskedasticitet. Detta innebär att 

regressionsgruppen för benchmark är heteroskedastisk i det här fallet och kan därför inte 

statistisk tolkas och ge en tillförlitlig bild av resultatet.    
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6. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten att tolkas, diskuteras och återkopplas till befintliga teorier. 

Kapitlet avslutas med reflektioner och kritik kring regressionsmodellerna.   

 

Regressionsmodellens resultat från studien för nyemissionsgruppen visar att indikatorerna 

förra årets totalavkastning och price to book uppvisar signifikanta samband med 

totalavkastningen ett år framåt, det vill säga det år företag genomfört nyemission. Medans 

indikatorerna direktavkastning och soliditet uppvisade inget samband med den årliga 

totalavkastningen ett år framåt. Detta visar att den svenska marknaden inte uppvisat tecken på 

att vara helt effektiv utan är delvis ineffektiv vid nyemissioner då vissa samband har kunnat 

uppvisas.     

 

Studiens huvudresultat visar att förra årets totalavkastning uppvisar ett signifikant samband 

med den årliga totalavkastningen ett år framåt. Beta koefficienten är negativ vilket innebär att 

den årliga totalavkastningen signifikant sjunker det året företag genomfört nyemission jämfört 

med året innan. Detta talar för att aktieavkastningen får en negativ påverkan redan det året 

företag genomför nyemissioner. Detta tyder på att det eventuellt finns stöd för tidigare studier 

utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv där det i tidigare studier visas att nyemission har en 

negativ påverkan på aktiekursutvecklingen. I en studie gjord av bland annat Asquith och 

Mullins (1986) så visar resultatet i deras undersökning att redan vid ett tillkännagivande av en 

nyemission så reagerar aktiekursen negativt och sjunker.      

 

Price to book värdet har en negativt beta koefficient vilket innebär att högre värden av price to 

book leder till att den årliga totalavkastningen sjunker året efter, det vill säga det året företag 

utfört nyemission. Ett högre price to book ratio värde i sin tur indikerar att aktien blir mer och 

mer övervärderad och leder till att totalavkastningen sjunker året efter vilket denna indikator i 

regressionsmodellen då visar i studien. Enligt market timing hypothesis från Baker och 

Wurgler (2002) studie så finansierar företag sina investeringar antingen genom eget kapital 

eller lån beroende på hur marknadsförhållandena ser ut. Företag emitterar aktier när de är 

övervärderade och gör återköp till låga priser. Att företag emitterar aktier när de i själva 

verket är övervärderad leder till att aktiekursen minskar. Även enligt Asquith och Mullins 

(1986) studie så konstateras det att när företag emitterar aktier så antar marknaden att aktien 

är övervärderad och efterfrågan minskar som leder till att aktien sjunker.      
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Utifrån ett kritiskt perspektiv i det här fallet så kan man inte helt avgöra om det är market 

timing hypothesis företagen följer eller om det är en annan kapitalstruktur företagen väljer att 

följa genom att enbart se vad resultatet på indikatorn price to book visar i regressionen. Dels 

eftersom indikatorerna i studien är tagna året innan nyemissionen och därmed kan det inte 

avgöras hur denna indikator egentligen påverkas efter eller i samband med själva 

nyemissionen och sen dels för att valet av kapitalstruktur möjligtvis kan skilja sig mellan 

olika företag och branscher vilket gör det svårt att dra slutsats med tanke på att det finns flera 

olika kapitalstrukturteorier även om trade-off theory, pecking order och market timing 

hypothesis anses bland de vanligaste teorierna. Så i det här fallet vad indikatorn verkligen 

visar är att det föreligger ett signifikant samband mellan price to book och totalavkastningen 

ett år fram, det vill säga när price to book värdet ökar (när aktien blir mer övervärderad) året 

innan nyemissionen så visar det att den årliga totalavkastningen sjunker det nästkommande 

året då företag genomför nyemission.    

 

Varken soliditet eller direktavkastning för nyemissionsgruppen uppvisade något signifikant 

samband i regressionsmodellen där soliditet hade ett signifikansvärde på 0,268 och 

direktavkastning hade ett signifikansvärde på 0,999 som översteg 0,05 gränsen. 

Direktavkastning använder sig av en dummy variabel i regressionen som är binärt och visar 

endast om företag som haft utdelning året innan nyemissionen signifikant påverkar 

totalavkastningen tillskillnad då från företag som inte haft någon utdelning alls. Enligt 

resultaten från regressionsanalysen så visar det att utdelning inte påverkar avkastningen vilket 

inte överensstämmer med tidigare studier. Enligt tidigare studier så borde en ökad utdelning 

leda till att aktiekursen ökar, då högre utdelning brukar vanligtvis följas av ett positivt resultat 

det vill säga att företaget gått i vinst och för över en del av de intjänade vinsterna till 

aktieägarna i form aktieutdelning. Studier gjorda av Rapach och Wohar (2005) och Cambell 

och Shiller (1998) så fastställs det i deras studie att det finns ett samband för direktavkastning 

och aktieavkastning utifrån ett långsiktigt perspektiv men de hittar dock inget stöd för 

samband på kort sikt i deras studie vilket tyder på att tidshorisonten har betydelse för 

sambandet där kort sikt ifrågasätts. Detta kan möjligtvis vara en faktor som påverkar 

indikatorn direktavkastningens samband i denna studie.   
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För benchmark som består av företag som inte utfört nyemission och används som jämförelse 

i studien uppvisade inga samband mellan indikatorerna och totalavkastningen förutom 

indikatorn price to book som var den enda indikator som hade ett signifikant samband med 

totalavkastningen. Även i detta fall så hade price to book värdet en negativ beta koefficient i 

regressionen som innebär att när price to book värdet ökar så visar det att totalavkastningen 

sjunker året efter. Även om benchmark var fri från multikollinearitet i regressionsmodellen så 

kan man ändå inte statistiskt säkerhetsställa och analysera resultaten från regressionsmodellen 

för benchmark i det här fallet eftersom det förekommer heteroskedasticitet i 

regressionsmodellen. Detta skulle då annars ge en missvisande resultat och leda till att 

felaktiga slutsatser dras.   

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen kan inte marknaden vara förutsägbar, det vill säga att 

ingen investerare ska kunna uppnå högre avkastning på aktier över tiden genom att utnyttja 

informationsfördelar eftersom att priset snabbt anpassar sig till ny information när 

marknadseffektivitet råder. Dock har den effektiva marknadshypotesen blivit kritiserad då 

man anser att den inte helt håller i verkligheten. Effektiva marknadshypotesen har genom åren 

testats av flera studier varpå resultatet ifrågasätter den effektiva marknadshypotesen då inget 

stöd uppvisas för en helt effektiv marknad utan visar resultat på en ineffektivitet på 

marknaden till en viss utsträckning. Detta motsäger då den effektiva marknadshypotesen som 

säger att marknaden inte kan vara förutsägbar. Resultaten från denna studie uppvisar 

signifikant samband mellan totalavkastningen och två av indikatorerna för 

nyemissionsgruppen. För benchmark kunde endast en av indikatorerna uppvisa ett signifikant 

samband med totalavkastningen men dock kan inte resultatet för benchmark statistiskt 

säkerhetsställas på grund av heteroskedasticitet som förekommer i regressionsmodellen.  

För nyemissionsgruppen som är fri från både multikollinearitet och heteroskedasticitet talar 

detta för att marknaden inte är helt effektiva i samband med nyemissioner utan är delvis 

ineffektiva utifrån resultaten. För företag som inte genomfört nyemissioner (benchmark) går 

det däremot inte uttala sig om marknadseffektivitet eftersom det som sagt inte går att 

statistiskt säkerhetsställa resultatet för benchmark på grund av heteroskedasticitet enligt 

studiens resultat. Regressionsmodellens förklaringsgrad på 12 % för nyemissionsgruppen 

anger hur mycket av variationen i totalavkastningen kan förklaras av de indikatorerna. Detta 

visar också att marknaden inte är helt effektiv, om marknaden hade vart helt effektiv så hade 

förklaringsgraden blivit noll procent och inga signifikanta samband hade kunnat uppvisas. Då 

förklaringsgarderna inte blir så höga heller i det här fallet tyder å andra sidan på att 
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marknaden är effektiv till en viss utsträckning men dock inte så effektiv att man inte kan 

utnyttja vissa indikatorers informationsfördelar som stöd där då samband mellan dessa 

indikatorer har kunnat påvisas.   

 

Reflektioner och kritik kring regressionsmodellerna  

Resultaten från regressionsmodellerna ska dock tolkas med en viss försiktighet då det kan 

vara påverkade av olika faktorer vilket kan medföra en snedvriden bild. Exempelvis 

eventuella extremvärden och trender från indikatorer eller totalavkastningen kan ha påverkat 

resultatet. De ingående variabler som används som indikatorer i studien har i tidigare studier 

dokumenterat empiriskt bevis på samband med aktieavkastning och har därför utifrån denna 

bakgrund tagits med i denna studie. Utöver de ingående indikatorers validitet som stryks i 

tidigare studier så har statistiska felkällor som multikollinearitet och heteroskedasticitet tagits 

hänsyn till i studien. Ingen multikollinearitet förekommer alls för varken nyemissionsgruppen 

eller benchmark men däremot så förekommer det heteroskedasticitet i regressionsmodellen 

för benchmark vilket är viktigt att ha hänsyn till för att resultatet inte ge en missvisande bild. 

Nyemissionsgruppen är dock helt fri både multikollinearitet och heteroskedasticitet.  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att alla nyemissioner som har gjorts under tidsperioden 

har inte tagits med på grund av att datan har helt enkelt varit otillgängliga i vissa fall. Detta 

kan då till en viss del även påverka hur representativ resultatet är när det kommer till 

nyemissionsgruppen vilket bör tas i beaktelse.  

 

Där urvalet är slumpmässigt vald i det här fallet då för benchmark så bör det tas hänsyn till 

hur väl det representerar hela marknaden eller den större populationen. I det fallet kan 

signifikansen då tolkas som ett mått på hur sannolikt det är att det finns ett samband mellan de 

oberoende variablerna och den beroende variabeln i den större populationen det vill säga då 

marknaden. Om variablerna inte har någon signifikans så kan det då bland annat bero på 

slumpen eller statistiska felkällor som kan ha påverkat resultatet. I det här fallet då 

förekommer statistiska felkällan heteroskedasticitet i benchmark vilket innebär att resultatet 

inte är tillförlitligt eller kan säkerhetsställas då det skulle ge en missvisande bild av resultatet.  
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7. Slutsats 

Här presensteras slutsatser sammanfattningsvis för hela uppsatsen som svarar på uppsatsens 

syfte utifrån resultaten och analysen.   

 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns ett signifikant samband mellan de 

ingående indikatorerna och totalavkastningen det året företag genomfört nyemissioner och 

även jämföra hur detta samband skiljer sig för företag som inte genomfört nyemissioner på 

den svenska marknaden.  

 

Utifrån resultatet och analysen i studien så kunde vissa signifikanta samband konstateras 

mellan indikatorerna och totalavkastningen. Huvudresultaten från nyemissionsgruppen visade 

att indikatorerna förra årets totalavkastning och price to book uppvisade ett signifikant 

samband med totalavkastningen ett år framåt, det vill säga det året företag genomförde 

nyemission. Resultatet visade att den årliga avkastningen signifikant sjunker det året företag 

genomför nyemission jämfört med den årliga avkastningen året innan nyemissionen. Detta 

visar att aktieavkastningen får en negativ påverkan redan året företag genomför nyemission 

vilket eventuellt stödjer tidigare studiers resultat utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Med andra 

ord kan man konstatera att aktieavkastningen minskar i samband med nyemissioner inte är 

slumpmässigt enligt det signifikanta sambandet utifrån resultatet. Indikatorerna 

direktavkastning och soliditet uppvisade dock inget signifikant samband med 

totalavkastningen. För benchmark som bestod av företag som inte genomfört nyemission så 

kunde däremot resultatet inte statistiskt säkerställas på grund av heteroskedasticitet i 

regressionsmodellen för benchmark vilket skulle då ge en missvisande resultat och leda till att 

felaktiga slutsatser dras.   

 

Resultaten från dessa modeller ska tolkas med en viss försiktighet då aktiekursutvecklingen 

bland annat beror på många fler faktorer men i överlag kan det konstateras utifrån resultaten i 

studien att den svenska marknaden är ineffektiv till en viss utsträckning vid nyemissioner, det 

vill säga inte helt effektiva utan är delvis ineffektiva i samband med nyemissioner. För företag 

som inte genomfört nyemissioner går det däremot inte uttalas sig om i vilken utsträckning 

marknaden är effektiv på grund av förekomsten av heteroskedasticitet enligt studiens resultat. 

Studien kan i överlag användas för att bidra till en ökad förståelse om sambanden mellan 

indikatorer och aktieavkastningen vid nyemissioner på den svenska marknaden där denna 



51 
 

studie visar att aktiemarknaden är ineffektiv till en viss utsträckning i samband med 

nyemissioner när det gäller indikatorers samband med aktieavkastningen.        
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8. Diskussionskapitel  

Här kommer diskussion, reflektion och kritik föras över hela uppsatsen utifrån ett 

helhetsperspektiv. Uppsatsen avslutas därefter med förslag till vidare studier.   

 

I denna studie undersöktes om ett signifikant samband mellan olika ekonomiska indikatorer 

och den årliga avkastningen kunde uppvisas ett år framåt på den svenska marknaden för 

företag som genomfört nyemissioner och hur det skiljer sig för företag som inte nyemission.  

Resultatet från studien visade bland annat att marknaden är ineffektiv till en viss grad i 

samband med nyemissioner och att den årliga avkastningen signifikant sjunker det året 

företag genomför nyemission jämfört med årliga avkastningen året innan nyemission. 

 

Metoden som har använts i studien har utgått från relevanta och välbeprövade statistiska 

metoder som använts i tidigare vetenskapliga studier för att kunna undersöka sambandet 

mellan indikatorer och aktieavkastningen. De data som har samlats in och använts i metoden 

för denna studie kommer från källor som anses vara rättvisande och tillförlitiga även om de 

det inte finns någon garanti att datan inte innehåller felaktigt information som kan ge en 

vilseledande bild vilket då kan påverka reliabiliteten. Det bör även tas i beaktelse som det 

nämnts innan att datan eventuellt kan vara påverkade av andra faktorer som extremvärden och 

konjunkturperioder vilket kan påverka resultatet och utgöra vissa svagheter för validiteten.  

En annan synpunkt som även nämnts tidigare är att alla nyemissioner som har gjorts under 

den valda tidsperioden har inte tagits med i studien på grund av att datan har varit 

otillgängliga i vissa fall. Detta kan då till en viss del även påverka hur representativ resultatet 

är när det kommer till nyemissionsgruppen. Vidare även om det har tagits hänsyn till viktiga 

statistiska felkällor i regressionsmodellen som multikollinearitet och heteroskedasticitet för att 

ge en så rättvisande och tillförlitligt bild som möjligt av resultatet så bör studiens resultat ändå 

betraktas med en viss försiktighet då aktiekursutvecklingen beror på så många fler faktorer.          

 

Resultaten från studien ska som sagt ska tolkas försiktigt utifrån en kritisk synpunkt precis 

som många forskare poängterar i deras tidigare studier men att det kan däremot bidra till en 

ökad förståelse och eventuellt med tiden ifrågasätta befintliga teoriers relevans idag på 

marknaden. Marknadseffektivitet är ett komplext ämnesområde där det finns svårigheter att 

testa ”effektivitet” som modell. För investerare har det alltid varit utmanande att kunna 

förutsäga framtida aktiekurser genom tiderna och att testa marknadseffektivitet då den 
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effektiva marknadshypotesen har en del brister vilket har visats i tidigare studier. Trots att en 

del studier kring marknadseffektivitet har pågått under en viss tid så finns det ingen modell 

idag som kan ge en helt fullständigt och komplett förklaring till varför marknaden egentligen 

reagerar på information som den gör. Den effektiva marknadshypotesen är inte fullständig och 

kan heller inte användas för att generalisera alla marknadssituationer men denna teori är 

fortfarande en av de viktigaste finansiella marknadsteorierna vi har idag när det kommer till 

aktiemarknaden.    

 

Teorier som valts att tas med i denna studie är av känt innehåll som publicerats i tidigare 

vetenskapliga studier och kurslitteraturer där forskare och författare har behandlat dessa 

ämnen under en längre tid. Men utifrån ett kritiskt perspektiv som är viktigt att ta hänsyn till 

är att i takt med att nya marknadssituationer och finanssituationer har tillkommit genom tiden 

så har befintliga teorier som t. ex den effektiva marknadshypotesen inte alltid kunnat 

användas eller tillämpas för dessa nya situationer. Finanssituationer som fanns då när teorier 

som den effektiva marknadshypotesen först kom ut har alltså ersatts med nya 

marknadssituationer genom tiden där teorierna inte längre alltid kan förklara eller appliceras. 

Dessa teoriers relevans kan alltså komma att ändras och ifrågasättas med tiden då nya 

marknadssituationer uppstår och vidare studier genomförs inom ämnesområdet.   

 

Enligt de flesta tidigare studier så har nyemissioner en negativ påverkan på 

aktiekursutvecklingen. Men så är dock inte alltid fallet då det beror på marknadssituationen 

och den typ av företag det rör sig om, då nyemission även kan påverka aktiekursen positivt. 

Exempelvis för banker så har nyemission bland annat påverkat aktiekursen positivt. Faktorer 

som t. ex ändringar i lagstiftningen kan ha haft en viss betydelse för bankerna, exempelvis 

bankernas högre kapitaltäckningskrav som har tillkommit på sistone. Detta är en aspekt som 

är viktigt att ta i beaktelse när fler studier görs inom detta ämne då nyemissioner och 

kapitalstruktur i allmänhet är ett brett ämnesområde med en komplex karaktär.      

 

Ekonomiska indikatorer har olika förmågor att kunna ge indikation på framtida 

aktiekursutveckling. Vissa indikatorer fungerar bättre från ett kortsiktigt perspektiv medans 

andra fungerar bättre utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Indikatorn direktavkastning i 

denna uppvisade bland annat inget signifikant samband med aktieavkastningen och enligt 

tidigare studier så finns det däremot stöd för samband utifrån ett långsiktigt perspektiv men 

dock inte utifrån ett kortsiktigt perspektiv. Detta tyder du på att tidshorisonten har betydelse 
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när det kommer till indikatorer som direktavkastning förmåga att kunna ge indikation på 

aktieavkastningen.  

 

Förslag till vidare studier 

Förslag på vidare forskning inom ämnet kan vara att man utför en mer omfattande studie med 

en längre tidshorisont för att undersöka hur sambandet ser ut mellan indikatorer och 

aktieavkastningen utifrån ett långsiktigt perspektiv till skillnad från denna studie som utgår 

mer från ett kortsiktigt perspektiv när indikatorers samband undersöks. Även en längre 

tidsperiod av hur aktiekursutvecklingen påverkas efter nyemissioner skulle också vara en 

intressant aspekt att undersöka. Denna studie baseras helt endast på kvantitativ metod och 

därför skulle en studie kombinerat med kvalitativa metoder i form av exempelvis intervjuer 

kunna möjligtvis ge djupare insyn och bidra med vad gäller kunskapen inom nyemissioner, 

kapitalstruktur och indikatorers samband med aktieavkastningen.     
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Bilagor 

 

Nyemissionsgruppen 2002 – 2010.  

S = Small Cap, M = Medium Cap, L = Large Cap 

 

 

 

 

 

 

År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2010 
 

2009 2009 2009 2009 2010 

S  MSC Konsult AB 0,85 64 1 59 -53,4 

M  Eniro AB 0,95 35,5 0 92 -92 

S  Karo Bio AB 5,07 84 0 -4,8 -57 

L  Hexagon AB 2,16 49 1 182 37,7 

S  Sensys Traffic AB 4,35 80,5 0 38 -48 

M  Dios Fatigheter AB  0,82 28 1 73 44 

M  Nordic Mines AB 2,7 85 0 190 56 

M  
Corem Property Group 
AB 0,93 29,5 1 17 8 

S  Artimplant AB 4,65 78 0 15 -58 

S  Elanders AB 0,42 36 0 35,3 -20,3 

M  PA Resources AB  0,89 46 0 114 -37 

S  Note AB 0,98 28 0 -5,4 -18 

M  SAS AB 0,87 27 0 59,5 -25,6 

S  Rörvik Timber AB 9,56 1 0 -8 -95 

S  Cision AB 0,73 31 0 194 -27 

 

 

 

 

 

P/B = Price to book  

S (%) = Soliditet  

    = Utdelning 

   (%) = Årlig totalavkastning (året innan nyemission)   

   (%) = Årlig totalavkastning samma år som nyemission 
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2009 
 

2008 2008 2008 2008 2009 

M  Billerud AB 0,43 29 0 -68 153 

S  Karo Bio AB 4,29 83 0 80 -4,8 

S  Allenex AB 0,29 70 0 -46,9 51,8 

M  Gunnebo 0,66 20,4 0 -76 76,1 

M  Tradedoubler AB 3,62 19 0 -73,4 27 

M  Haldex 0,33 29 0 -76,5 66 

S  Rottneros  0,24 40 0 -54,5 -34 

L  Swedbank  0,27 45,5 0 -75,7 59,9 

S  Diamyd Medical AB  5,52 92 0 -17,6 37 

S  Fingerprint Cards AB 1,05 84 0 -80 27,9 

M  Eniro 0,79 13 0 -81,5 92 

L  Trelleborg AB 0,38 30 0 -64,4 12,5 

M  SAS AB 0,72 20 0 -54 59,5 

S  Hemtex  4,02 53 0 -80 81,4 

S  Cybercom Group AB 0,32 49 0 -78 103 

L  Husqvarna 1,35 25 0 -46,2 30 

       
År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2008 
 

2007 2007 2007 2007 2008 

L  Meda AB  2,14 32,7 1 157,9 -33,4 

L  Getinge AB  4,95 28,7 1 14,6 -44,7 

M  Active Biotech  14,7 39 0 -22,8 -47 

S  RnB Retail and Brands  2,66 42,2 0 -7,3 -92,9 

S  Morphic Technologies  4,73 66 0 95,6 -95,1 

S  BioPhausia  1,54 42,2 0 -27,6 -61,8 

S  Bilia  1,46 21 1 0,2 -84,3 

L  Swedbank  1,38 4 1 -22,7 -75,7 

S  Opcon AB  4,46 52,1 0 30,9 -72,3 

S  Fingerprint Cards 2,33 90,7 0 -18,5 -76,4 
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2007 
 

2006 2006 2006 2006 2007 

M  Active Biotech AB  51,3 13,1 0 -4,6 -22,8 

S  Midsona 1,98 31,5 0 -2 -59 

S  CTT Systems AB 20,9 48 0 -30,5 -31,8 

S  Medivir AB  3,75 65 0 -9,2 7,4 

S  Cybercom Group AB 1,61 66 0 2 75,6 

L  SSAB       2,04 68 1 79,4 11,4 

S  Karo Bio AB  2,3 83,5 0 77,3 -65,8 

S  Elanders AB  2,03 33,9 1 24,5 -0,5 

L  Meda AB  6,74 38 1 157 -70,4 

       
År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2006 
 

2005 2005 2005 2005 2006 

S  Precise Biometrics  3,41 83 0 92 -33 

S  Digital Vision AB  4,48 31 0 96 -46,4 

S  DORO AB  4,09 11,9 0 -40,9 -66,5 

L  Hexagon AB  2,95 29,6 1 126 24 

S  Fingerprint Cards AB   1,85 96,2 0 -9,8 49,7 

S  Consilium AB  2,27 18 0 19,8 28 

S  Ledstiernan AB  1,62 98 0 25,9 -54,8 

S  Ortivus AB  2,26 64 0 61,6 -49,8 

       
År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2005 
 

2004 2004 2004 2004 2005 

M  Net Insight AB  4,65 80 0 20 40,5 

M  Kungsleden AB  1,2 27,2 1 37,8 -88,9 

S  A-Com AB  1,93 28 0 -30 -5,6 

S  Biotage AB                  1,1 76,6 0 -16,7 27,9 

L  Meda AB  3,6 42,8 1 91 -56,9 

M  
BioInvent 
International AB  1,17 89,2 0 -11,5 43,6 

S  Artimplant AB  3,05 91 0 -14,4 30,5 

S  Pricer AB  7,67 61 0 171 2 

M  Active Biotech AB  11,5 18 0 -40 130,5 

S  BioPhausia  2,9 57,6 0 -29 128 

S  Karo Bio AB  2,22 83,6 0 -49,8 -2,9 

M  
Brinova Fastigheter 
AB 1,12 29 1 31,5 47,7 

S  Digital Vision AB  6,86 25 0 -69,8 95,8 

S  Opcon AB  2,15 29,2 0 3,8 81,9 

S  Tricorona AB  1,68 46 0 114,7 -5 
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2004 
 

2003 2003 2003 2003 2004 

S  Aspiro AB  1,19 79 0 -85 12 

S  Karo Bio AB  2,87 76,3 0 -61,8 -49,8 

S  Digital Vision AB  5,84 27 0 32,5 -69,8 

M  New Wave Group AB  3,55 37,4 1 103 76,5 

S  Biolin AB  1,02 82,9 0 -1,3 -34,2 

S  Precise Biometrics AB  1,53 86 0 -49,8 60,7 

L  Boliden AB  0,85 30,7 0 166 -8,3 

S  Medivir AB  3,58 90,3 0 172 -11,2 

S  Sensys Traffic AB  3,36 78 0 0 81,2 

S  Diamyd Medical AB  2,11 76,5 0 159,5 -24,6 

       
År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2003 
 

2002 2002 2002 2002 2003 

S  Enea Data AB  1,23 51 0 -71,9 136,6 

S  Aspiro AB  0,98 16 0 -82 -85 

M  Active Biotech AB  0,71 81,3 0 -76,8 247 

S  BioPhausia  2,5 42,9 0 -69,2 -13 

S  Novestra AB  0,51 98 0 -66 110,2 

S  Micronic Mydata 1,25 49,5 0 -78,5 189 

S  Precise Biometrics AB  0,41 77 0 -86,5 -49,8 

S  Karo Bio AB  3,84 76,8 0 -76 -61,8 

S  Artimplant AB  1,15 80 0 -89,8 101,7 

S  CTT systems AB  5,11 72 0 -52,8 -17,1 

M  Net Insight AB  1,36 80 0 -77,4 64,8 

S  Pricer AB 2,09 69 0 -65 -11,3 

S  Sigma AB  1,61 16,4 0 -60,2 -18,5 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2002 
 

2001 2001 2001 2001 2002 

S  Digital Vision AB  3,15 48 0 18,4 -67 

S  Precise Biometrics AB  4,86 83 0 -45 -86,5 

S  Aspiro 0,14 77 0 -69 -82 

L  Hexagon  1,11 28 1 14,9 15,9 

S  Anoto Group AB  3,49 83 0 -64 -67,3 

S  Nolato  3,44 21 0 -50,4 -45,3 

L  Meda AB  1,74 44 0 69 47,2 

M  Net Insight  4,84 70 0 -76,3 -77,4 
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Benchmark 2002 – 2010 

S = Small Cap, M = Medium Cap, L = Large Cap 

 

 

 

 

 

 

 

År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2010 
 

2009 2009 2009 2009 2010 

L Peab 1,77 29 1 124,5 30 

L Sandvik 3,54 32 1 83 53 

S Semcon 1,34 30 0 145,7 3,5 

S Sigma 1,15 61 1 68,8 11,6 

M Swedol 3,31 66 1 126 64 

M Loomis 1,74 38 1 65 67 

M Fagerhult 2,28 42 1 7,4 29 

M Nobia 1,87 37 0 149 43,8 

M Höganäs 2,11 52 1 138,6 66,5 

S Kabe 1,41 62 1 170 56 

S Connecta 4,34 48 1 80,2 32 

S Studsvik 0,98 37 0 18,6 11,9 

S Svedbergs 3,05 75 1 81,9 16,8 

M Klövern  0,93 32,7 1 32,7 55 

L Axfood 4,17 37 1 31 25,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

P/B = Price to book  

S (%) = Soliditet  

    = Utdelning 

   (%) = Årlig totalavkastning året innan 

   (%) = Årlig totalavkastning  
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2009 
 

2008 2008 2008 2008 2009 

L SSAB 1,28 51 1 -59 81 

M Betsson B 3,25 63 1 -11,6 73,4 

L Boliden  0,3 53 1 -76,9 434 

L Hennes & Mauritz 5,89 72 1 -17 49 

S Catena 0,86 33 1 -39 55 

S Poolia 1,08 55 1 -27 84 

M Fenix outdoor 1,45 65 1 -8 149 

L NCC B 0,45 19 1 -61 149 

S CellaVision AB 2,63 48 0 -25 98 

L Assa abloy 1,64 41 1 -29 59,8 

S Partnertech 0,34 40 0 -56,6 67,7 

S Heba fastighet 0,98 61 1 -14,7 14,3 

M Axis  9,04 51 1 -61 47,9 

M Lindab International 1,14 39 1 -65,2 51,5 

L  Swedish Match  20,69 7 1 -25 45 

S  Rejlerkoncernen AB  2,21 57 1 -2,2 16,4 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2008 
 

2007 
 

2007 2007 2008 

S  Anoto group 2,55 80 0 -11,5 -81 

M  New wave group 2,14 29 1 -11 -90,5 

S  Acap Invest  1,63 53 1 47,2 -62,5 

S  Aspiro 0,51 82 0 -58 -23 

S  Swedol  6,25 63 1 63 -67,6 

M  Indutrade  4,15 36 1 -4,8 -41 

L  Tele 2  1,96 55 1 32,6 -44 

L  TeliaSonera  2,32 54 1 14,6 -32,7 

S  Pricer 1,31 67 0 -35,2 0 

S  Softronic 2,64 70 1 47,6 -26,2 
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2007 
 

2006 2006 2006 2006 2007 

L Getinge 4,83 38 1 42,2 14,6 

L Holmen 1,11 52 1 18 -15,4 

M Nolato  1,51 46 1 -7 -31 

S  Rörvik Timber 1,68 26 1 139,4 28,4 

S  Connecta  5,85 41 1 54 9,5 

M Net Insight 21,3 71 0 216 -45,8 

S  FormPipe Software  6,38 44 1 243 -58,3 

S  Uniflex  4,59 41 1 110 -3,3 

S  ProAct IT Group 2,74 32 1 49,4 12 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2006 
 

2005 2005 2005 2005 2006 

S  Geveko 1 57 1 25,7 9,5 

S  Acando  2,44 65 0 86,9 22 

S  Beijer Electronics  4,88 38 1 56,4 37,8 

S  Feelgood Svenska  3,35 29 0 68,9 -20 

S  Cision  1,09 57 0 -4,9 16 

L  Alfa Laval  3,38 35 1 64,7 83,3 

S  Vitrolife  2,81 83 0 35 27,8 

S  Duroc 0,93 73 0 87,9 -0,3 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2005 
 

2004 2004 2004 2004 2005 

S  Probi 3,3 90 0 -25 6,7 

S  Partnertech 2,32 33 1 96,4 53,6 

M  VBG Group  1,37 61 1 21,5 105,5 

S  Poolia  2,6 64 1 51,2 11,2 

S  Phonera  1,5 72 0 -10,5 -34,6 

S  Acap Invest  0,38 33 0 6,3 190 

L Scania 2,45 30 1 37 15 

M  Wallenstam  0,82 33 1 74,9 65,8 

S  Micronic Mydata  2,88 58 0 -20,1 69,3 

M  Fagerhult  2,74 59 1 2,4 51,4 

M  Billerud  2 43 1 15 -9,5 

S  Elos 1,71 24 1 126,7 28 

S  Sintercast  7,7 87 0 11 61 

M  JM  1,5 43 1 87,3 89 

S  Vitrolife 2,43 81 0 -13 35 
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År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2004 
 

2003 2003 2003 2003 2004 

S  Raysearch Laboratories  9,29 67 0 -16,7 76 

S  Traction  0,7 74 1 5,6 41,1 

L Holmen  1,33 58 1 25,5 -6 

S  Svedbergs  2,62 71 1 23,5 55,4 

S  Concordia Maritime  0,81 73 1 63,6 116 

M Sweco 2,33 32 1 36 75,8 

S  Addnode  1,41 59 0 57,6 20 

M Fast Partner 0,7 24 1 57 98,5 

S  Xano Industri  1,38 35 1 27,1 -38 

S  Studsvik  1,5 45 0 117,8 -5,6 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2003 
 

2002 2002 2002 2002 2003 

S  MultiQ 1,68 38 0 -16,7 105,7 

S  BioGaia  0,8 79 0 -51,6 128 

S  Malmbergs elektriska 0,9 53 1 -27 63,7 

M  Fast Partner  0,47 24 1 27,7 57 

S  Prevas  1,4 58 0 -41,4 -10,5 

S  Novotek  1,7 62 1 -30,2 95,8 

M  Haldex  1,1 41 1 -8,6 33 

S  OEM International  1,45 55 1 -11,9 38,3 

S  Probi  1,85 88 0 -49,2 166 

S  Rottneros 0,8 72 1 -21,3 18,8 

S  Vitec Software 0,57 55 1 -30,9 150 

S  Profilgruppen  1,27 34 1 -2,8 42,3 

S  Fenix Outdoor  1,61 55 1 -26 43,2 

       År Företag P/B S (%)         (%)    (%) 

2002 
 

2001 2001 2001 2001 2002 

L  Electrolux 1,78 37 1 31,4 -8,3 

S  Midway A  0,62 33 1 -3,8 10,7 

S  Phonera 1,86 73 0 -33,8 -84,2 

L  Fabege 0,81 23 1 15,4 16,6 

S  
Lammhults Design 
Group  1,23 45 1 -23,3 -27 

M  Kungsleden 1,01 22 1 38 34 

S  Kabe Husvagnar  0,82 35 1 29,5 42,7 

S  Opcon 2,5 48 0 0,7 -40 
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Multipel Regressionsanalys  

 

Multipel Regressionsanalys för nyemissionsgruppen 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,347
a
 ,120 ,085 65,63729 

a. Predictors: (Constant), Dividends, PB_ln, solid_ln, Prev_year_return 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 58396,676 4 14599,169 3,389 ,012
a
 

Residual 426517,070 99 4308,253   

Total 484913,746 103    

a. Predictors: (Constant), Dividends, PB_ln, solid_ln, Prev_year_return 

b. Dependent Variable: One_year_return 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -28,177 38,111  -,739 ,461 

Prev_year_return -,205 ,094 -,228 -2,168 ,033 

PB_ln -13,597 6,775 -,195 -2,007 ,047 

solid_ln 10,610 9,521 ,109 1,114 ,268 

Dividends -,024 19,456 ,000 -,001 ,999 

a. Dependent Variable: One_year_return 
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Multipel Regressionsanalys för benchmark 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,394
a
 ,155 ,121 62,50445 

a. Predictors: (Constant), Dividends, PB_ln, Prev_year_return, Solid_ln 

 

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 71137,721 4 17784,430 4,552 ,002
a
 

Residual 386773,777 99 3906,806   

Total 457911,498 103    

a. Predictors: (Constant), Dividends, PB_ln, Prev_year_return, Solid_ln 

b. Dependent Variable: One_year_return 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 68,671 66,752  1,029 ,306 

Prev_year_return -,195 ,107 -,180 -1,826 ,071 

PB_ln -24,795 8,319 -,291 -2,980 ,004 

Solid_ln -5,440 16,177 -,033 -,336 ,737 

Dividends 10,492 14,487 ,071 ,724 ,471 

a. Dependent Variable: One_year_return 
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Multikollinearitet  

 

Test för multikollinearitet för nyemissionsgruppen 

 

Correlations 

 Price_to_book Soliditet Prev_year_decimal Dividends 

Price_to_book Pearson Correlation 1 -,067 ,202
*
 -,012 

Sig. (2-tailed)  ,496 ,040 ,906 

N 104 104 104 104 

Soliditet Pearson Correlation -,067 1 ,046 -,220
*
 

Sig. (2-tailed) ,496  ,641 ,025 

N 104 104 104 104 

Prev_year_decimal Pearson Correlation ,202
*
 ,046 1 ,364

**
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,641  ,000 

N 104 104 104 104 

Dividends Pearson Correlation -,012 -,220
*
 ,364

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,906 ,025 ,000  

N 104 104 104 104 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 
  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Prev_year_decimal ,804 1,243 

Dividends ,800 1,250 

Price_to_book ,940 1,063 

Soliditet ,923 1,084 
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Test för multikollinearitet för benchmark 

 

Correlations 

 Price_to_book Soliditet Prev_year_return Dividends 

Price_to_book Pearson Correlation 1 ,038 ,312
**
 -,024 

Sig. (2-tailed)  ,700 ,001 ,808 

N 104 104 104 104 

Soliditet Pearson Correlation ,038 1 -,136 -,329
**
 

Sig. (2-tailed) ,700  ,169 ,001 

N 104 104 104 104 

Prev_year_return Pearson Correlation ,312
**
 -,136 1 ,081 

Sig. (2-tailed) ,001 ,169  ,415 

N 104 104 104 104 

Dividends Pearson Correlation -,024 -,329
**
 ,081 1 

Sig. (2-tailed) ,808 ,001 ,415  

N 104 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Price_to_book ,895 1,117 

Soliditet ,875 1,142 

Prev_year_return ,879 1,138 

Dividends ,890 1,124 
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Residualer 

Residualer för nyemissionsgruppen 

 

Histogram som visar normalfördelningen av residualer  
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Normal probability Plot av residualer 

 

Scatterplot av residualer mot de oberoende variabler 
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Residualer för benchmark 

  

Histogram som visar normalfördelningen av residualer  

 

 

Normal probability Plot av residualer 
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Scatterplot av residualer mot de oberoende variabler 
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Bresuch-Pagan test  

 

Breusch-Pagan test för nyemissionsgruppen 

 

Run MATRIX procedure: 

 BP&K TESTS 

 ========== 

 

Regression SS 

  17,1832 

 

Residual SS 

 215,1809 

 

Total SS 

 232,3640 

 

R-squared 

    ,0739 

 

Sample size (N) 

  104 

 

Number of predictors (P) 

    4 

 

Breusch-Pagan test for Heteroscedasticity (CHI-SQUARE df=P) 

    8,592 

 

Significance level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) 

    ,0722 

 

Koenker test for Heteroscedasticity (CHI-SQUARE df=P) 

    7,691 

 

Significance level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) 

    ,1036 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 

 

 

  



77 
 

Breusch-Pagan test för benchmark 

 

Run MATRIX procedure: 

 BP&K TESTS 

 ========== 

 

Regression SS 

  87,7362 

 

Residual SS 

 832,3606 

 

Total SS 

 920,0968 

 

R-squared 

    ,0954 

 

Sample size (N) 

  104 

 

Number of predictors (P) 

    4 

 

Breusch-Pagan test for Heteroscedasticity (CHI-SQUARE df=P) 

   43,868 

 

Significance level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) 

    ,0000 

 

Koenker test for Heteroscedasticity (CHI-SQUARE df=P) 

    9,917 

 

Significance level of Chi-square df=P (H0:homoscedasticity) 

    ,0418 

 

------ END MATRIX ----- 

 

 

 


