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Sammanfattning 

I mars år 2000 blev det tillåtet för börsnoterade bolag att genomföra återköp av egna aktier i 

Sverige. En del kritiker hävdar att återköp kan användas till att påverka aktiekursen positivt, 

till förmån för bland annat optionsinnehavare. I denna uppsats har vi undersökt om antal 

utestående optioner till anställda ökar sannolikheten för genomförandet av aktieåterköp. För 

att ta reda på detta har vi undersökt data från samtliga bolag som var noterade på NASDAQ 

OMX Large Cap i Stockholm vid utgången av år 2007. Vi har analyserat datamaterialet med 

hjälp av enkel linjär regression samt logistisk regression. Vi finner en svag positiv korrelation 

i den enkla regressionsmodellen. Den logistiska regressionen påvisar dock ett starkare 

samband, vilket indikerar att återköp till viss del kan påverkas av bolagens optionsprogram. 

Nyckelord: Aktieåterköp, återköp av aktier, utestående optioner, enkel linjär regression, 

logistisk regression, p-värde. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens ämne. Detta genom en problemdiskussion som leder 

fram till uppsatsens forskningsfråga och syfte. Vidare beskrivs de avgränsningar vi gjort samt 

en disposition. 

1.1 Bakgrund 

Det finns olika möjligheter för ett aktiebolag att generera avkastning till sina ägare, där 

utdelning och positiv aktiekursutveckling är de två vanligaste tillvägagångssätten (Janssen, 

2005). Denna uppsats kommer behandla en aspekt som under senare år blivit allt vanligare 

runtom i världen, nämligen återköp av egna aktier. Ett aktieåterköp fördelar likvida medel till 

existerande aktieinnehavare i utbyte mot utestående aktier. 

Sedan 1895 har det enligt svensk lagstiftning varit förbjudet för aktiebolag att förvärva egna 

aktier. Den 10 mars år 2000 trädde dock en ny lag i kraft som ger svenska börsnoterade bolag 

rätt till att återköpa maximalt 10 % av ett bolags totala antal utestående aktier. (Regeringen, 

1999) Det som tidigare hade varit möjligt för internationella konkurrenter hade nu också blivit 

möjligt för de svenska bolagen. 

Bolag med positivt fritt eget kapital kan överföra kapital till aktieägarna via utdelning eller 

återköp. Detta innebär att styrelsen innehar kontrollen över hur det framtida fria egna kapitalet 

skall fördelas; hur mycket som delas ut, hur mycket som används för att genomföra återköp, 

och hur mycket som återinvesteras i företaget. (Jensen, 1986) 

I artikeln ”The Quest for Shareholder Value: Stock Repurchases in the US Economy”, skriven 

av Lazonick (2008) vid University of Massachusetts, behandlas återköp av aktier på den 

amerikanska marknaden under de senaste decennierna. Han menar på att många företag 

använder återköp i syfte att öka priset på företagets aktier, för att på så vis generera hög 

avkastning på bolagens optionsprogram. Vidare anser Lazonick (2008) att en reglering av 

återköpen på den amerikanska marknaden vore nödvändig, då de som gynnas mest av 

återköpen också är de som har bestämmanderätten om huruvida företagen ska använda sig av 

aktieåterköp eller inte. (Lazonick, 2008) 
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1.2 Problemdiskussion 

“Firms announce repurchases when executives have large numbers of options outstanding and 

when employees have large numbers of options currently exercisable. Once the decision to 

repurchase is made, the amount repurchased is positively related to total options exercisable 

by all employees…” (Kahle, 2002). 

Citatet är från en studie Kahle (2002) där författaren studerar optionsprogrammens inverkan 

på företags beslut om att förvärva egna aktier. Studien är gjord i USA och behandlar bland 

annat 712 stycken aktieåterköp gjorda på 1990-talet.  

Tidigare studier har visat att aktieåterköpsprogram har använts dels för att signalera att ett 

bolag är undervärderat till investerare, dels för att fördela ett överskott av fritt eget kapital till 

aktieägarna. Vidare menar dock Kahle (2002) att detta inte förklarar den dramatiska ökningen 

av aktieåterköp som skedde i USA under 1990-talet. Resultaten i denna studie visar att 

optionsprogrammen har gjort företagen mer benägna till att genomföra aktieåterköp för att 

maximera optionsprogramsdeltagarnas avkastning. Med andra ord anses det vara en positiv 

korrelation mellan antal utestående optioner och aktieåterköp. Studien visar även att antalet 

återköp är positivt korrelerat med storleken på bolagen. Vi kommer därför undersöka 

huruvida det finns korrelation mellan bolagens storlek och antalet återköp för att se om detta 

behöver justeras för (se avsnitt 3. Metod). 

Den 10 mars 2000 blev det tillåtet för svenska aktiebolag att förvärva egna aktier. Beslutet om 

återköp av egna aktier ska tas av bolagsstämman (ABL 19:17). För att beslutet av 

bolagsstämman ska vara giltigt måste två tredjedelar vara överrens (ABL 19:18). Är bolaget 

publikt får det inte äga mer än tio procent av det egna aktiekapitalet (ABL 19:15). Om 

återköpta aktier inte makulerats ska de så fort som möjligt avyttras om det kan ske utan 

förlust, dock senast tre år efter förvärvet. Överstiger man denna tidfrist ska bolaget 

ogiltigförklara de återköpta aktierna (ABL 19:6). Då bolagsstämman tagit ett giltigt beslut om 

förvärv av egna aktier som vänder sig till samtliga aktieägare, måste man ange vilken tid (före 

nästa bolagsstämma) som detta ska genomföras. Man måste även ange antal aktier (fördelat i 

aktieslag), samt vilken ersättning som ska lämnas (ABL). 

I denna studie ska vi undersöka om sambandandet som Kahle (2002) noterat i USA även 

gäller i Sverige. Vi avser därför studera samtliga svenska företag noterade på NASDAQ 
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OMX Large Cap för att se i vilken utsträckning de använder sig av optionsprogram, och hur 

detta användande påverkar sannolikheten att de även använder sig av aktieåterköp. 

1.3 Forskningsfråga 

Hur påverkar graden av utestående optioner sannolikheten att företag genomför 

återköp av egna aktier? 

1.4 Syfte 

I enlighet med Kahle (2002) ämnar vi testa hypotesen huruvida återköp är positivt korrelerade 

med optionsprogram. Vår studie ska undersöka huruvida andelen utestående optioner i 

förhållande till totalt antal aktier ökar sannlikheten att företag också förvärvar egna aktier. 

1.5 Avgränsningar 

Endast svenska bolag noterade på Large Cap-listan på NASDAQ OMX i Stockholm vid 

utgången av år 2007 inkluderas i vår studie.  

1.6 Disposition 

Andra kapitlet presenterar den teoretiska referensramen som vi utgått från i vårt arbete. Här 

definieras även de begrepp som behöver mer utförlig beskrivning och anses vitala för 

uppsatsen som helhet. Tredje kapitlet hanterar metodiken gällande undersökningens 

tillvägagångssätt, där undersökningsobjekt, val av modeller samt tolkningar av dessa 

dominerar innehållet. I det fjärde kapitlet presenteras de data som vi samlat in från 

årsredovisningar och Datastream. Vidare analyseras, tolkas och diskuteras sedan resultaten 

utifrån den teori som uppsatsen grundar sig i. Det femte och sista kapitlet diskuterar arbetets 

slutsatser och ger förslag till vidare studier i ämnet.  
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2. Teori 

Detta avsnitt behandlar uppsatsens praktiska referensram, där nödvändiga begrepp och fakta 

diskuteras. Därefter redogör vi för varför ämnet är relevant utifrån grundläggande 

nationalekonomiska teorier, exempelvis agentteorin. Vidare presenteras tidigare forskning 

samt den uppsatsspecifika teoretiska referensram som leder fram till de hypoteser vi har 

testat empiriskt. 

2.1 Nationalekonomisk Referensram 

Under 80- och 90-talet handlade många debatter om huruvida ekonomisk effektivitet uppnås 

genom att maximera värdet för aktieägarna. Maximeringsbegreppet anger hur styrelsen först 

och främst ska tillgodose aktieägarnas intressen, till exempel via tillfredställande 

kapitalstruktur. Detta för att förebygga att ledningen agerar kortsiktigt eller gynnar personliga 

intressen framför aktieägarnas, för att exempelvis maximera nyttan av sina optionsprogram. 

(Lazonick, 2008).  

2.1.1 Agentproblem 

För att aktieägarna ska kunna få inblick i och kontroll över vad styrelsen beslutar om, måste 

en viss form av övervakning upprättas. Övervakning är något som alla publika aktiebolag 

måste ta ställning till, och beroende av hur komplex organisationen är behöver de olika grad 

av övervakning. Detta är förknippat med vissa kostnader; så kallade monitoring costs. 

Agentproblemet uppstår eftersom aktieägarna (principalen) inte har möjlighet att övervaka 

företagsledningens (agenten) alla handlingar och beslut, då kostnaden för detta skulle vara 

oändligt stor. (Fitzroy, Acs, & Gerlowski, 1997) 

Ett sätt för att få agenten att agera i principalernas intresse är att upprätta ett kontrakt mellan 

de bägge parterna. Det kan handla om en överenskommelse om ersättning till agenten om 

denne uppnår ett visst resultat. Ersättningen skulle då kunna utgöras av exempelvis 

aktieoptioner. (Fitzroy, Acs, & Gerlowski, 1997) 

Svenska bolag tillämpar optionsprogram som ersättningsform i mindre utsträckning jämfört 

med de amerikanska bolagen (Bryan, Nash, & Patel, 2006). Denna skillnad är något som kan 

ge resultaten i denna uppsats något svagare statistisk signifikans än i den studie som Kahle 

(2002) utförde i USA på amerikanska bolag. Vi kan också få en större andel företag som gör 
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aktieåterköp utan att utöva någon form av optionsprogram i våra observationer. Detta 

diskuteras i analysavsnittet. 

Vidare härleds agentproblemet från två typer av begränsningar; en kognitiv- och en 

beteendebaserad begränsning. Den kognitiva innefattar begreppen adverse selection och 

bounded rationality. Dessa försvårar för investerare att på förhand veta huruvida deras agenter 

är effektiva resursallokerare eller inte. Det finns alltså incitament för att övervaka agenternas 

handlingar så att de överensstämmer med principalernas intressen. Den andra begränsningen 

innefattar moral hazard och opportunism, där det kan uppstå svårigheter för principalen att 

veta huruvida agenten verkligen agerar i linje med principalens intresse eller för sitt eget 

personliga intresse. Agenterna kan i egenskap av styrelsemedlemmar exempelvis utnyttja 

deras maktposition för egen vinning, och på så vis allokera företagsresurser för att maximera 

deras egna intressen oavsett om det på lång sikt inte nödvändigtvis behöver vara den mest 

gynnsamma lösningen för företaget som helhet. (Lazonick, 2008) 

2.1.2 Opportunism 

2009 års ekonomipristagare till Alfred Nobels minne, Oliver Williamson, introducerade 

termen opportunism redan på 1970-talet, där han jämför begreppet med egenintresse. Enligt 

Williamson är egenintresse något som kan uppstå på en marknad med perfekt information, 

låga transaktionskostnader och fullständiga kontrakt. Detta samtidigt som begrepp såsom 

moral hazard och adverse selection inte är befintliga, alltså mycket likt den neoklassiska 

marknadsekonomin. Williamson menar att opportunism i princip är samma sak som 

egenintresse, men med den skillnaden att opportunism utförs på en marknad mycket skiljd 

från den neoklassiska marknadsekonomin. I detta fall karaktäriseras marknaden av en 

ofullständig eller förvrängd redovisning av information. Individer och organisationer försöker 

genom missledning, förvrängning och förvirrning att maximera deras egen avkastning. 

(Williamson, 2002) 

En parallell kan utifrån detta dras till det Lazonick (2008) skriver gällande hur chefer ibland 

utnyttjar adverse selection och imperfekt information för att åstadkomma effekter som gynnar 

deras personliga intressen snarare än företagets helhetsintresse, det som Williamson definierar 

som opportunism. Agentproblemet gör sig här gällande i stor utsträckning då principalerna 

har svårt att övervaka vad agenterna gör, och framför allt motiven bakom deras handlingar. 
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Agenterna väljer exempelvis att göra återköp istället för att dela ut kapital eller satsa på så 

kallad Innovative Enterprise. 

2.1.3 Innovative Enterprise 

Innovationsprocessen samt satsning på forskning och utveckling har på senare år vuxit fram 

som ett av kärnvärdena för ekonomisk utveckling samtidigt som företag anses vara en av de 

centrala pådrivarna till utvecklingen i sig. Detta benämner Lazonick (2008) Innovative 

Enterprise. Trots att forskare spenderat mycket tid åt forskning kring detta ämne menar 

Lazonick (2008) att relevanta teorier kring ämnet Innovative Enterprise saknas. Han påpekar 

även att teorins frånvaro ligger till grund för agentproblemet rörande aktieägarnas möjlighet 

att få reda på vilka motiv som ligger bakom vissa beslut som cheferna tar gällande exempelvis 

disponeringen av fritt eget kapital, vilket i möjligaste mån bör användas för att maximera 

aktieägarnas intresse. 

2.2 Praktisk referensram 

2.2.1 Återköp 

Ett bolag som har kvarhållna vinstmedel kan fördela kapital till ägarna via återköp eller via 

utdelningar. Återköp av egna aktier är ett sätt att öka flödet av kapital från företaget till 

aktieägarna och är ett alternativ till utdelning. Svenska företag har börjat använda denna 

möjlighet sedan det legaliserades år 2000. Vid återköp har aktieägare naturligtvis valmöjlighet 

att inte delta om de så önskar, vilket skiljer återköpen från utdelningar, som ju är lika för alla 

ägare av samma aktieslag. 

Praktiskt går det till så att bolagsstämman beslutar om och när återköp skall ske, samt 

förutsättningarna för dessa (se 1.2 Problemdiskussion). De flesta återköpen görs på börsen 

och till marknadspris. Företagen har möjlighet att utföra återköpen när som helst under året, 

så länge beslutet röstats igenom på bolagsstämman. Återköpen betalas med kontanter eller via 

lån, vilket leder till antingen minskad kassa eller ökade lån. Om återköpen skett till 

marknadspris förändras inte värdet av de återstående aktierna, då reduceringen av 

marknadsvärdet exakt motsvaras av värdet på de återköpta aktierna. 

De återköpta aktierna tas upp i bolagets balansräkning men är inte berättigade till rösträtt eller 

utdelning (ABL 7:7). Bolaget kan sedan antingen behålla aktierna, använda dem vid förvärv 
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av andra bolag, använda dem vid utnyttjande av options- eller bonusprogram, eller makulera 

dem. 

Liksom vid utdelning genererar återköp en ökad belåningsgrad. Det som i balansräkningen 

skiljer återköp från utdelning är att aktiekapitalet minskar vid återköp om aktierna makuleras. 

Till skillnad från utdelningar som beskattas i sin helhet, beskattas enbart säljarnas 

realisationsvinst på de återköpta aktierna. Detta ses ofta som en stor fördel då man jämför 

återköp med utdelning. Det återköpande bolaget kan precis som vilken investerare som helst 

köpa aktier till marknadspris alternativt under- eller överpris, helt beroende på vad företaget 

kommer överens om med säljaren av andelarna. Till skillnad från en vanlig aktieförsäljning 

får avdrag för eventuell realisationsförlust dock inte göras gällande när aktien sålts till 

underpris. (Skattenytt, 2000) 

2.2.2 Motiv till återköp 

Det finns ett antal olika anledningar till varför ett bolag kan tänkas återköpa aktier. Skälen till 

regeländringen i Sverige under år 2000 var att återköp av aktier kan leda till effektiviserad 

kapitalallokering, som i sin tur leder till ökad samhällsekonomisk lönsamhet. (Kahle, 2002) 

Några av anledningarna till att företag anser att aktieåterköp kan vara fördelaktigt är att 

antalet aktier i företagen reduceras då de återköpta aktierna makuleras efter köpet. Detta ökar 

vinsten per aktie, vilket minskar P/E-talet, som i sin tur leder till ökad aktiekurs. Företaget kan 

på så vis fördela kvarvarande vinst till aktieägarna utan att behöva höja utdelningarna. Detta 

är fördelaktigt då utdelningar initialt i regel minskar aktiepriset eftersom företagets likviditet 

minskar. Återköp innebär även att efterfrågan på aktien följaktligen ökar till följd av att 

företaget nu konkurrerar mot övriga investerare om andelar i det egna bolaget. (Tyler, 2007) 

Andra skäl till att göra återköp kan exempelvis vara att försvåra så kallade fientliga uppköp, 

vilket innebär att en intressent köper andelar i företaget i sådan mängd att denne får kontroll i 

bolaget. Återköp kan även användas för att förändra/optimera företagets kapitalstruktur. 

(Skattenytt, 2000) 

2.2.3 Signalering 

Inom nationalekonomi är signalteorin en vanligt förekommande term som behandlar hur en 

part i ett förhållande framför information om sig själv till den andra parten. Detta kan 

appliceras på en mängd olika plan. Exempelvis signalerar studenter en viss grad av 
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arbetskapacitet till arbetsgivare genom att erhålla en specifik utbildningsnivå. 

Informationsvärde från utbildningen uppstår då arbetsgivaren antar en positiv korrelation 

mellan utbildning och förmåga. (Fitzroy, Acs, & Gerlowski, 1997) 

På liknande sätt förmedlar en styrelsemedlem värdefull information till utomstående 

investerare genom att själv investera i företagets aktier, så kallad insiderhandel. Om den 

verkställande direktören reducerar sitt eget innehav kan det innebära att vederbörande person 

sitter på information angående företaget som ännu inte nått ut till allmänheten. I detta fall 

medför signaleringen troligtvis att befintliga aktieägare får säljsignaler, då de misstänker att 

företaget av någon anledning går sämre än vad som tidigare uppskattats. På samma sätt 

fungerar även signalering när en så kallad insider ökar sina andelar i företaget, vilket då leder 

till en ökad tro hos allmänheten som möjligen främjar investeringar i bolagets aktie. 

(Investopedia) 

2.2.4 Återköp och Signalering 

När chefer tillfrågas varför de använder sig av aktieåterköp är en av de mest frekvent angivna 

anledningarna att aktien anses undervärderad, och att deras investeringar representerar god tro 

i bolaget. Genom detta signalerar företaget att kvarblivna vinster inte anses kunna användas 

på ett mer effektivt sätt än att just placera dem i det egna företaget. Detta representerar 

signaleringshypotesen och anses vara en av huvudorsakerna till återköp. (Ikenberry, 

Lakonishok, & Vermaelen, 1995) 

2.2.5 Optioner 

”En option är ett kontrakt som ger innehavaren (den som köpt optionen) rättigheten, men inte 

skyldigheten, att i en framtida tidsperiod eller vid en framtida tidpunkt köpa eller sälja den 

underliggande tillgången, till ett på förhand bestämt pris. Den som utfärdat detta kontrakt (den 

som sålt optionen) är däremot skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången, 

antingen när innehavaren så önskar (amerikansk option) eller på optionens slutdag (europeisk 

option).” (www.konsumentbankbyrån.se) 

Optioner kan förekomma i flera olika former såsom personaloptioner, syntetiska optioner och 

teckningsoptioner. Nedan redogörs kort för respektive optionsslag.  
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2.2.5.1 Personaloptioner 

En personaloption utmärks av att den innefattas av ett antal inskränkande villkor. Oftast är 

den knuten till en viss befattning eller tjänst, och i jämförelse med andra optioner är löptiden 

många gånger lång, ofta över tio år. Personaloptionen är inte ett värdepapper i sig och kan 

därmed inte säljas. I övrigt förfaller denna typ av option då anställningen upphör. 

(Skatteverket, 2009) 

2.2.5.2 Syntetiska optioner 

Denna typ av option kvalificerar sig som ett värdepapper och kan således säljas fritt. Optionen 

i sig ger inte rätten till en aktie utan betalar istället ut en kontant ersättning vid en 

förutbestämd tidpunkt. Ersättningen motsvarar skillnaden i marknadsvärdet på den 

underliggande aktien och optionens lösenpris. Ju högre marknadsvärdet på aktien är, desto 

högre värde blir det på den syntetiska optionen. (Skatteverket, 2010) 

2.2.5.3 Teckningsoptioner 

Teckningsoptioner ger rätten att under en förutbestämd tidsperiod och till ett förutbestämt pris 

teckna nyemitterade aktier i det aktuella bolaget. Dessa kan precis som syntetiska optioner 

säljas fritt och är i regel inte knutna till en viss anställning såsom personaloptioner. Det finns 

dock även teckningsoptioner som belagts med så kallade intjänandevillkor som knyter den 

anställde till tjänsten. Dessa anses inte förvärvade förrän intjänandevillkoret fallit bort. 

(Skatteverket, 2010) 

Vi kommer i denna studie endast ta hänsyn till bolagens eventuella personaloptioner och 

syntetiska optioner på grund av teckningsoptionerna behandlar nyemitterade aktier medan vi 

här endast ämnar behandla befintliga aktier. 

2.3 Uppsatsspecifik teoretisk referensram 

Under 1990-talet ökade aktieåterköpen på den amerikanska marknaden. Trots detta minskade 

inte antalet utestående aktier i många fall. Enligt (Kahle, 2002) kan en möjlig förklaring till 

detta vara tillväxten av optionsprogram som kompensationsform. Optionsprogrammen kan 

öka aktieåterköpen via två olika hypoteser, nämligen Option-funding-hypotesen och 

Substitution-hypotesen som förklaras nedan. 
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2.3.2 Option-funding-hypotesen 

Option-funding-hypotesen refererar till hur aktier måste finnas tillgängliga vid anställdas 

utövande av optionsprogram. Om det finns ett stort antal utestående optioner för anställda, 

som med hög sannolikhet kommer att utöva sin optionsrätt, är företag ofta mer benägna att 

genomföra aktieåterköp istället för utdelning. När beslutet om återköp väl är taget bör 

storleken på återköpet vara positivt korrelerat med antal optioner som nyligen utövat sin rätt, 

samt optioner som inom en snar framtid troligen kommer att utöva sin rätt. Logiken i Option 

funding-hypotesen kan förklaras med fenomenet utspädning som sker då ett bolag emitterar 

nya aktier, vilket minskar bolagets vinst per aktie. I traditionell ekonomisk teori skulle detta 

inte spela någon roll då det är företagets kassaflöde som är det väsentliga. Troligt är dock att 

många aktörer tittar på avkastning per aktie istället för kassaflöde vilket i så fall gör att det får 

betydelse i praktiken. Genom att förvärva egna aktier i samband med optionsprogrammen 

minskas risken för utspädning. Risken för minskad vinst per aktie avtar samtidigt eftersom 

man inte behöver emittera nya aktier när löptiden på optionerna går ut. När återköp av egna 

aktier sker används kapital som annars skulle kunna användas i verksamheten till att generera 

framtida vinster. Om likviden för aktieåterköp ändå skulle användas för att fördelas till ägarna 

på annat vis (såsom vid utdelning) blir påverkan på framtida intäkter trots allt oförändrad av 

aktieåterköpet. (Kahle, 2002) 

Ett ytterligare motiv till att företag finansierar optionsprogram via aktieåterköp istället för 

nyemitteringar kan vara att företaget har kapitalstrukturmål som vid emittering av nya aktier 

inte skulle kunna hållas. I studien finner (Kahle, 2002) en stark korrelation mellan optioner 

och aktieåterköp. Både vad gäller antal återköpstillfällen samt mängden återköpta aktier vid 

varje tillfälle. 

2.3.3 Substitution-hypotesen 

Denna hypotes behandlar företag med överskott på fritt eget kapital (investeringsalternativ) 

som de vill fördela till ägarna. Detta kan göras antingen genom att öka utdelningen eller 

genom att återköpa egna aktier. Om överskottet på det fria egna kapitalet är tillfälligt kan det 

vara fördelaktigt att genomföra ett återköp istället för att öka utdelningen. Detta eftersom 

återköpet inte medför några framtida åtaganden såsom en utdelning gör. Tidigare studier har 

visat att valet mellan återköp och utdelning är beroende av hur pass permanent eller temporärt 

överskottet är. Återköp förväntas inte ske på regelbunden basis såsom utdelningar. 
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Utdelningar kan med fördel vara relativt jämna eftersom en negativ effekt kan uppstå om ett 

företag höjer utdelningen ett år för att sedan minska utdelningar nästkommande år. Därför kan 

återköp som fördelningsmedel till aktieägare vara ett mer flexibelt sätt att fördela 

kapitalöverskott. (Kahle, 2002) 

Styrelser som ingår i optionsprogram kan också ha incitament som talar för aktieåterköp 

istället för utdelning. Återköpen leder som tidigare nämnt inte till utspädning och en minskad 

vinst per aktie, vilket i sin tur gör att de som ingår i optionsprogrammen maximerar värdet av 

sina optioner genom att substituera ökad utdelning med aktieåterköp. (Kahle, 2002) 

Om substitution-hypotesen stämmer kommer incitamenten för styrelsen att välja aktieåterköp 

framför utdelning öka när de har optioner som en del av sin lön. Incitamentet att välja återköp 

skulle också öka ju fler utestående optioner som styrelsemedlemmarna har då påverkan på 

deras egen utdelning blir större. Med andra ord skulle fler utestående optioner öka 

sannolikheten för ett aktieåterköp istället för att ökad utdelningen. (Kahle, 2002) 

2.3.4 Vår hypotes 

Dessa ovan beskrivna studier och teorier ligger till grund för vår undersökning som i stora 

drag ämnar replikerar Kahles undersökning, men då med bolag på NASDAQ OMX Large 

Cap-bolag. Vi har arbetat efter följande hypotes: 

 Fler utestående optioner i förhållande till totalt antal aktier, ökar sannolikheten för att 

företag använder sig av aktieåterköp. 
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs de tillvägagångssätt vi använt vid genomförandet av studien. Först 

presenteras urval och datainsamlingsmetod. Därefter introduceras de statistiska modeller 

som ligger till grund för studien, samt hur dessa tolkas. 

3.1 Urval 

Eftersom vi ämnar genomföra vår studie på den svenska marknaden har vi undersökt samtliga 

bolag noterade på Large Cap-listan vid utgången av år 2007 (2007-12-31), vid NASDAQ 

OMX i Stockholm. Detta för att bolag noterade på Large Cap-listan omfattas av särskilda 

mängdbegränsningar för handel med aktier i det egna bolaget jämfört med bolag noterade på 

exempelvis Mid Cap-listan och Small Cap-listan (OMX, 2009). På denna börslista återfinns 

de största noterade bolagen i Sverige som har ett börsvärde på minst en miljard euro. Varför 

vi har valt år 2007 är på grund av den fortfarande pågående finanskris som såg sin begynnelse 

främst år 2008 och därmed kan antas ha påverkat marknaden på olika sätt i avvikande riktnig. 

Urvalet består av totalt 67 företag. 

Det ideala hade varit att finna fullständig information kring samtliga 67 bolag, men av dessa 

fann vi ej komplett information från 16 av bolagen (se Bilaga 1). Ett bolag, ABB, faller helt 

bort ur studien då vi inte fann information gällande varken marknadsvärde, antal aktier eller 

utestående optioner. De övriga 15 bolagen saknar endast information rörande marknadsvärde, 

vilket gör att dessa inte återfinns i den enkla regressionsmodellen. I Logitmodellen utan 

kontrollvariabel återfinns således 66 observationer med fullständig information. 

3.2 Datainsamling 

Vi inledde undersökningen med att samla in nödvändig data från företagens årsredovisningar 

samt från Datastream. Initialt tog vi fram en lista över de företag som vid utgången av 2007 

var noterade NASDAQ OMX på Large Cap, för att sedan med hjälp av Datastream få fram 

information gällande bolagens marknadsvärde och totalt antal utestående aktier. Uppgifter om 

antal utestående optioner var vid tillfället ej tillgängligt i Datastream. Dessa uppgifter 

återfanns i bolagens årsrapporter. Uppgifter om vilka företag som under 2007 gjort återköp, 

samt vilken kvantitet de återköpt fann vi på NASDAQ OMX hemsida (OMX, 2009). 
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Anledningen till varför vi tog fram dessa värden var för att kunna ställa antalet återköp och 

utestående optioner i relation till bolagens totala antal aktier. Detta för att få en jämförbar kvot 

istället för ett absolut antal. Bolagens marknadsvärden togs fram för att eventuellt användas 

som kontrollvariabel i Logitmodellen. I uppsatsen har vi definierat marknadsvärdet som en 

indikator för bolagens storlek. Detta då (Kahle, 2002) i sin studie menar att det finns en 

positiv korrelation mellan bolagens storlek och antalet återköp. Samtliga uppgifter 

sammanställdes i ett Excel-dokument (se Bilaga 1). 

3.3 Enkel linjär regression 

Denna modell används då man som i vårt fall enbart har en Y-variabel och en X-variabel. 

Modellen syftar till att skapa en funktion som på bästa sätt återspeglar de ingående data man 

studerar. Funktionen är som namnet avslöjar en linjär regressionslinje som approximerar 

observerade data för att se huruvida ingående variabler korrelerar med varandra. 

Med hjälp av Microsoft Excel har vi fört in de uppgifter vi hämtat (se avsnitt 3.2 

Datainsamling) och utfört en regressionsanalys med ”antal återköp/totalt antal aktier” på Y-

axeln, och ”optioner/totalt antal aktier” på X-axeln. 

Vi kommer använda oss av linjär regression som alltså använder en oberoende variabel för att 

förklara eller förutspå utfallet av beroende variabeln (Investopedia). Modellen är i sig påvisar 

inte vilket håll kausaliteten pekar, det vill säga vilken variabel som påverkar och vilken som 

blir påverkad (Gujarati & Porter, 2009). Det som dock påvisas är ifall de två variablerna har 

ett samband, vilket vi utgår från i vår hypotes. 

3.3.1 Tolkning av regressionsmodellen 

Sambandet mellan variablerna mäts utifrån en korrelationsanalys. Med hjälp av en 

korrelationskoefficient beskrivs hur pass nära ett linjärt samband som återfinns mellan 

variablerna. Koefficienten kan anta ett värde mellan -1 och +1, där -1 innebär ett perfekt 

negativt samband och +1 innebär ett perfekt positivt samband. Ju närmre 0 koefficienten 

hamnar, desto svagare är sambandet. Korrelationskoefficienten kan sedan användas för att ta 

fram ett så kallat p-värde som bygger på koefficienten samt antal observationer. P-värdet 

ligger till grund för hypotesprövningen, och beroende av vilket värde som uppvisas kan man 

antingen förkasta eller behålla nollhypotesen (se avsnitt 3.5 Signifikansanalys). Vi kommer i 
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denna studie enbart att observera vilket värde korrelationskoefficienten antar i syfte att mäta 

sambandet mellan variablerna. 

3.4 Logitmodellen 

Vidare kommer vi även använda Logitmodellen som är ett naturligt komplement till den enkla 

regressionsmodellen i de fall beroende variabeln antas vara binär, det vill säga att den endast 

kan anta två värden. Värdena är beroende av om en händelse sker (värde = 1) eller inte sker 

(värde = 0). (Cramer, 1991) 

”I Logitmodellen utgår man från att det är en sannolikhet som ska modelleras. Eftersom en 

sannolikhet är definierad på intervallet 0 - 1 bör modellen vara sådan att de predicerade 

sannolikheterna innefattar samma intervall. En funktion som uppfyller detta är Logit-

funktionen:” (Lyhagen, 2006) 

1

1+𝑒−𝑍
 = L = α + Βx    (1) 

3.4.1 Antaganden för modellen 

Modellen används i vårt fall för att se huruvida sannolikheten för återköp är kopplat till 

andelen utestående optioner i företaget. Även Logitmodellen mäter relationen mellan 

beroende och oberoende variabler. Modellen kan omfattas av flera oberoende variabler, så 

kallade förklaringsvariabler. Det finns 4 antaganden och krav som måste vara uppfyllda för att 

modellen ska uppfylla sitt syfte: 

1. Observationerna av den beroende variabeln antas vara slumpmässigt valda utifrån den 

population man avser mäta. 

2. Den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln, som i sig är beroende 

av exogena variabler utanför modellen. 

3. Det får inte finnas någon seriekorrelation mellan observationerna gällande den 

beroende variabeln. 

4. Det får inte finnas någon multikolinearitet mellan de observerade värdena på den 

oberoende variabeln. Detta innebärande att de förklaringsvariabler som används i 

undersökningen inte systematiskt får röra sig tillsammans, då detta leder till 

informationsfattig data. (Aldrich & Nelson, 1984) 
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Den beroende variabeln i undersökningen är återköp av aktier. Den oberoende variabeln är 

utestående optioner. Logit estimeras i denna uppsats med hjälp av statistikprogrammet 

Eviews. Liksom vid regressionsanalysen kommer p-värdet avgöra om resultatet blir 

signifikant eller ej. Med andra ord kommer vi med hjälp av p-värdet kunna avgöra om 

nollhypotesen kan förkastas eller inte (se avsnitt 3.5 Signifikansanalys). Till skillnad mot 

vanlig linjär regressionsanalys skattas inte betakoefficienten med minsta kvadratmetoden. Vid 

användande av Logitmodellen estimeras istället betakoefficienten med hjälp av maximum 

likelihood-metoden. Detta är något vi inte kommer fördjupa oss i, då EViews direkt estimerar 

det p-värde som kommer att komma till användning i analysen. P-värdet presenteras senare i 

analysavsnittet tillsammans med ytterligare data som genereras av modellen. 

3.4.2 Oddskvot 

Oddskvoten anger sannolikheten för att en viss händelse inträffar. I detta fall anger det 

sannolikheten för att ett återköp genomförs (värde = 1) eller att ett återköp inte genomförs 

(värde = 0). När oddskvoten är större än 1 innebär detta att oddsen för att utfallet antar värde 1 

är större än för värde 0. Det motsatta gäller då oddskvoten är mindre än 1. (SCB, 1999) 

3.4.3 Beroende variabel 

Beroende av vilken modell vi använder kommer den beroende variabeln anta olika värden. I 

regressionsanalysen kommer den beroende variabeln att anta samma värden som kvotvärdena 

i vår datatabell. Detta för att urskilja om det finns ett samband mellan de två variablerna. 

Den beroende variabeln i Logitmodellen är en så kallad ”dummyvariabel” som antar antingen 

antar värdet 0 eller 1 enligt modellens utformningen. Vi har konstruerat den beroende 

variabeln utifrån detta kriterium: 

 Värde = 0 innebär att företaget inte gjort några återköp. 

 Värde = 1 innebär att företaget har gjort aktieåterköp. 

I vår undersökning har vi tagit fram datamaterial innehållande en oberoende variabel som 

förklarar den kvalitativa beroende variabeln. Samtliga värden är inhämtade från år 2007. 
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3.4.4 Oberoende variabel 

Den oberoende (förklarande) variabeln är den man i undersökningen varierar eller förändrar i 

syfte att se resultatet eller effekten på den beroende variabeln. Man kan se den oberoende 

variabeln som orsak, och den beroende variabeln som verkan. (Newbold, Carlson, & Thorne, 

2007). 

3.4.5 Kontrollvariabel 

Då antalet återköp enligt Kahle (2002) anses positivt korrelerat med storleken på bolagen 

avser vi att vid behov använda marknadsvärdet på bolagen som en kontrollvariabel för att 

korrigera för denna effekt. Om vår data påvisar ett positivt samband mellan marknadsvärde 

och antal återköp i den enkla regressionsmodellen, kommer vi i studien inkludera ytterligare 

en körning med Logitmodellen där denna kontrollvariabel är inkluderad. 

3.5 Signifikansanalys 

För att genomföra en signifikansanalys ställer man dels upp en nollhypotes, dels en alternativ 

hypotes. Nollhypotesen säger att den eftersökta betakoefficienten är noll, det vill säga att 

återköp inte förekommit. Den alternativa hypotesen säger att den eftersökta betakoefficienten 

är skiljd från noll. I denna studie innebär det för regressionsanalysen att effekten är större än 

noll, och för Logitanalysen att effekten antar värdet 1 om företagen har gjort återköp. 

Hypoteserna ser ut som följer: 

H0: β1… βj = 0 , H1: β1… βj ≠ 0 

Ett lågt p-värde indikerar som tidigare nämnt låg sannolikhet för att nollhypotesen stämmer. 

Beroende på vilken signifikansnivå som väljs att analysera utifrån kommer hypoteserna att 

förkastas i olika omfattning. I denna studie har vi genomfört hypotesprövningen med en 

signifikansnivå (alfa) på 5 %. Detta innebär att i de fall p-värdet är mindre än 0,05 förkastas 

nollhypotesen till förmån för den alternativa hypotesen. Om nollhypotesen förkastas innebär 

det för studiens fortsättning att resultatet blir signifikant tolkbart på 95 %-nivån. 

Vidare finns det ytterligare två begrepp som behöver beskrivas. Den första är typ I-fel, vilket 

innebär att man förkastar nollhypotesen trots att den är sann. I studien skulle detta innebära att 

p-värdet är lägre än 0,05 och nollhypotesen förkastas trots att den är sann. Det andra 

begreppet är typ II-fel, vilket innebär att man inte förkastar nollhypotesen trots att den är 
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falsk. Detta gör sig gällande då p-värdet överstiger 0,05 vilket då leder till att man inte kan 

förkasta nollhypotesen, samtidigt som den visar sig vara falsk. 

3.7 Metodkritik 

Att studien enbart innehåller data från ett år (2007) gör att resultaten blir begränsat 

generaliserbara. Det hade varit fördelaktigt för studiens signifikans och vetenskapliga bidrag 

att undersöka utvecklingen för personaloptioner kontra aktieåterköp i Sverige under ett flertal 

år. Möjligen hade detta återspeglat verkligheten bättre. 

Bortfallet av viss data gällande 16 företag kan eventuellt bidra till en viss missvisning av 

resultatet. Bortfallet består dock av företag från samtliga branscher representerade på Large 

Cap-listan förutom sällanköpsvaror, vilket kan indikera att bortfallet åtminstone inte är 

systematiskt.  
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras de diagram och tabeller vi tagit fram med hjälp av Excel och 

EViews. Vidare tolkas och analyseras resultaten i anslutning till respektive modell för att 

slutligen diskutera huruvida de överensstämmer med studiens uppsatta hypotes angående 

utställda optioner till personal och aktieåterköp. 

4.1 Deskriptiv statistik 

Vi inleder med att presentera den deskriptiva statistik som tagits fram med hjälp av EViews. I 

tabellen definieras kvoten ”antal återköp/totalt antal aktier” som ATERKOP, och kvoten 

”utestående optioner/totalt antal aktier” definieras OPTIONER. 

 ATERKOP OPTIONER MARKNADSVARDE (MKR) 

 Medel  0.007  0.007  55291 

 Median  0.000  0.0008  28079 

 Maximum  0.080  0.050  328863 

 Minimum  0.000  0.000  5785 

 Std. Avvikn.  0.0162  0.013  72107 

 Observationer  66  66  51 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

Det vi kan utläsa ur tabellen är att företag i snitt köper tillbaka ca 0,7 % av utestående aktier, 

vilket är avsevärt lägre än det som enligt lag är tillåtet, vilket är max 10 %. Autoliv Inc. är det 

företag som har den högsta kvoten gällande återköp i förhållande till utestående aktier; de 

köpte tillbaka ca 8 % av det totala aktieantalet. Medianen för ATERKOP är 0 vilket indikerar 

på att de flesta företagen i urvalet inte gör återköp. 

Gällande OPTIONER noteras att företagen i urvalsgruppen i genomsnitt har utestående 

optioner i någon form. Medelvärdet för antal utestående optioner uppgår till 0,7 % av det 

totala antalet aktier i bolagen. 

Som tidigare nämnt ser vi i den deskriptiva statistiken att vi har 66 observationer gällande 

antal återköp och optioner då ABB föll bort ur urvalet. Eftersom marknadsvärdet på 

ytterligare 15 bolag saknas, har vi endast 51 observationer i denna kolumn. 
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4.2 Korrelation 

För att påvisa hur korrelationen mellan de ingående variablerna i vår studie ser ut presenteras 

nedan en korrelationsmatris där respektive korrelationskoefficient framgår. 

 ATERKOP OPTIONER MARKNADSVARDE 

ATERKOP  1.00 0.29 - 0.11 

OPTIONER 0.29  1.00 - 0.16 

MARKNADSVARDE - 0.11 - 0.16  1.00 

Tabell 2. Korrelationsmatris 

Korrelationskoefficienten mellan ATERKOP och OPTIONER uppgår till 0,29 vilket indikerar 

på ett positivt samband mellan de två. Till skillnad från teorin finner vi dock inte ett starkt 

positivt samband mellan antal utestående optioner och återköp, utan ett svagt sådant. 

I regressionsanalysen nedan ser vi hur korrelationen ser ut mellan OPTIONER och 

ATERKOP. 

 

Diagram 1. Regressionsanalys: Oberoende variabel och beroende variabel 

Som vi tidigare nämnt i teoridelen kan det svaga sambandet möjligtvis bero på de skillnader i 

regleringar gällande återköp då man jämför den amerikanska och europeiska marknaden. 

Reglering av aktieåterköp på den amerikanska marknaden är något som (Lazonick, 2008) tar 

upp i sin artikel som en önskvärd lösning till vad han anser vara ett stort problem bland 

amerikanska bolag. 

Det kan även ha att göra med incitaments- och bonussystemens utformning när man jämför de 

två marknaderna. Som tidigare nämnts präglas den amerikanska marknaden i större 
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utsträckning av resultatorienterade bonusar, samt belöningssystem som är direkt kopplade till 

kursutvecklingen av bolagsaktien. (Bryan, Nash, & Patel, 2006) Detta skulle då kunna bidra 

till att man i Sverige inte ser samma potential i återköpen som man gör i exempelvis USA. 

Vad gäller korrelationen mellan MARKNADSVÄRDE och ÅTERKÖP ser vi tvärt emot det 

teorin hävdar ett negativt samband. Korrelationen tyder i och för sig på ett nästan obefintligt 

negativt samband då korrelationskoefficienten endast är - 0,11. Tydlig är dock att det i stor 

utsträckning skiljer sig från det som förväntades vara utfallet, nämligen en relativt stark 

positiv korrelation. Då sambandet mellan dessa variabler är så pass svagt och dessutom 

negativt kommer andra iterationen av Logitmodellen med marknadsvärde som 

kontrollvariabel att utebli. Som vi tidigare nämnt har vi ett bortfall gällande 

marknadsvärdedata på 15 av de 66 observationerna vilket gör att det ”missvisande” 

sambandet möjligtvis kan hänföras dit. Detta lämnas dock fortsättningsvis utanför uppsatsen. 

 

Diagram 2. Regressionsanalys: Kontrollvariabel och beroende variabel 

4.3 Analys av Logitmodellen 

4.3.1 Binär Logit och P-värde 

Nedan presenteras data som framtagits med hjälp av statistikprogrammet EViews. De översta 

raderna innehåller grundläggande information angående den estimeringsteknik som använts, 

samt hur stort urval som ingår i modellen. ATERKOP har använts som beroende variabel i 
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kombination med Maximum Likelihood som metod. Urvalen består som tidigare beskrivet av 

66 observationer då ABB har fallit bort. 

Dependent Variable: ATERKOP   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 01/12/10   Time: 10:47   

Sample (adjusted):  67   

Included observations: 66 after adjustments  

Convergence achieved after 3 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

C - 0.97 0.31 - 3.10 0.002 

OPTIONER 46 22.00 2.11 0.035 

Obs with Dep=0 43      Total obs 66 

Obs with Dep=1 23    

Tabell 3. Binär Logitmodell 

I tabellen ovan återfinns deskriptiv information gällande den beroende variabeln såsom 

medelvärde, standardavvikning, standardfel. Då variabeln i denna modell är en 

dummyvariabel kommer vidare diskussion kring detta utelämnas. Den deskriptiva statistiken 

gällande kvotvärdena återfinns för de båda variablerna i avsnitt 4.1 Deskriptiv statistik. 

Prob.värdet för optioner antar värdet 0,035. P-värdet är baserat på värdet av våra variabler och 

är automatiskt genererat i statistikprogrammet. Återkopplar vi p-värdet till den tidigare 

diskussionen om signifikansnivåer noteras att det ligger under 0,05, som var den övre gränsen 

för signifikans. Detta innebär att p-värdet indikerar att nollhypotesen kan förkastas. Detta 

resulterar följaktligen i att det finns en 3,5 % risk att vi har fel då vi påstår att den alternativa 

hypotesen är sann, det vill säga att en ökande grad av antal utestående optioner i förhållande 

till totalt antal aktier ökar sannolikheten för att företag genomför återköp av aktier. Risken för 

typ I-fel är alltså 3,5 %. 

För att beräkna värdet av oddskvoten används koefficienten för OPTIONER, vilket är den 

logaritmerade oddskvoten och antar värdet 46. I denna undersökning visar det sig att skalan 

gällande kvoten för den oberoende variabeln OPTIONER inte står i proportion till den 

beroende binära variabeln. Det kan då vara nödvändigt att ändra skalan på den oberoende 

variabeln så att exempelvis oddskvoten blir tolkbar. Normalt sett multiplicerar man värdena 

med en faktor. I denna undersökning används faktor 100. (www.analysisfactor.com, 2008) 

Denna åtgärd påverkar inte p-värdet utan ger oss en logaritmerad oddskvot på 0,46 istället för 

46, och blir därmed tolkbar. 
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Oddskvoten beräknas utifrån följande formel: 

Oddskvot = 
𝑃

(1−𝑃)
     (2) 

Då den logaritmerade oddskvoten blir då: 

ln(odds) = ln ( 𝑃

(1−𝑃)
) = 0,46    (3) 

Vilket ger att: 

Oddskvot = ( 𝑃

(1−𝑃)
) = e

0,46
 = 1,58    (4) 

Med detta menas att oddsen är 1,58 till 1 att utfallet = 1. Detta innebär att av 258 försök 

förväntas 158 att ge värde = 1 och 100 ge värde = 0. 

4.3.2 Klassifikationstabell 

Nedan visas en klassifikationstabell som indelar utfallen i antingen korrekta eller inkorrekta 

kategorier. Dep=0 innebär att företaget ej genomfört aktieåterköp, och Dep=1 innebär att 

företaget har genomfört återköp. Varje enskild observation kommer i modellen att få en 

uppskattad sannolikhet för att den beroende variabeln blir Dep=1. 

Success cutoff, C, bestämmer vilken sannolikhetsgrad observationerna måste ha för att 

klassificeras som Dep=1. I studien är C=0,5 vilket innebär att den beräknade sannolikheten 

för att den beroende variabeln ska anta Dep=1 måste vara minst 50 % för att hamna i denna 

kategori. Alla observationer som antar lägre sannolikhetsgrad kommer att klassificeras som 

Dep=0. 

Under ”Estimated Equation” klassificeras observationer som har uppskattade sannolikheter 

som är antingen högre eller lägre än C. Sannolikheterna för att Dep=1 är estimerade utifrån de 

värden som den oberoende variabeln antar. Detta till skillnad från den högra kolumnen 

”Constant Probability”, där sannolikheten för att Dep=1 är estimerad utifrån en modell som 

enbart tar hänsyn till den konstanta jämförelsevariabeln som är inkluderad i modellen. 

Sannolikheten är alltså den samma för alla dessa observationer, vilket skiljer den från 
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”Estimated Equation” som baseras på den oberoende variabeln. Vidare kommer ”Estimated 

Equation” benämnas estimatmodellen, och ”Constant Probability” benämnas konstant-

modellen. 

Korrekta observationer erhålls då den uppskattade sannolikheten är mindre än eller lika med 

C och det verkliga utfallet=0, samt då den uppskattade sannolikheten är större än C och det 

verkliga utfallet=1. Det omvända förhållandet gäller då för att erhålla inkorrekta 

observationer. 

Andelen observationer som är korrekt uppskattade som Dep=1 kallas Sensitivitet, och andelen 

observationer som är korrekt uppskattade som Dep=0 kallas Specificitet. I tabellen nedan är 

dessa märkta”% Correct” under respektive kolumnrubrik. 

 

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification 

Equation: UNTITLED     

Date: 01/13/10   Time: 18:36    

Success cutoff: C = 0.5    

 Estimated Equation Constant Probability 

 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 40 17 57 43 23 66 

P(Dep=1)>C 3 6 9 0 0 0 

Total 43 23 66 43 23 66 

Correct 40 6 46 43 0 43 

% Correct 93.02 26.09 69.70 100.00 0.00 65.15 

% Incorrect 6.98 73.91 30.30 0.00 100.00 34.85 

Total Gain* -6.98 26.09 4.55    

Percent Gain** NA 26.09 13.04    

 

Tabell 4. Expectation-Prediction Evaluation 

*Förändring av “% Correct” då konstantmodellen jämförs med estimatmodellen, som alltså är den modell vi skapat utifrån den 
oberoende variabeln. 

**Antal (i %) inkorrekta uppskattningar i konstantmodellen som korrigerats för via estimatmodellen. 

I tabellen ovan visas hur många av observationerna som antar Dep=0 respektive Dep=1 då 

estimatmodellen jämförs med konstantmodellen. Samtliga uträkningar och värden är 

automatiskt skapade med hjälp av EViews. 
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I snitt uppskattar estimatmodellen 69,7 % av observationerna på ett korrekt sätt (93,02 % av 

Dep=0 och 26,09 % av Dep=1). Motsvarande siffra för konstantmodellen är 65,15 %. 

Förbättringen gällande antal korrekt uppskattade observationer då man jämför 

estimatmodellen med konstantmodellen tillhandahåller information angående 

estimatmodellens förmåga att predicera observationer med hjälp av den oberoende variabeln. 

På raden ”Total Gain” noteras att estimatmodellen är 4,55 % -enheter, det vill säga 13,04 % 

bättre på att predicera utfallet jämfört med konstantmodellen. 

Med detta konstaterat kan vi återigen påstå att vi har stöd för den hypotes vi arbetat utifrån. 

Då antal utestående optioner i förhållande till totalt antal aktier används som oberoende 

variabel innebär det att man med hjälp av denna modell får en högre genomsnittlig 

träffsäkerhet vad gäller det verkliga utfallet av observationerna. Med andra ord är det enligt 

denna modell större sannolikhet att företag genomför återköp av aktier då de har utestående 

optioner. 
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5. Slutsatser 

I detta avsnitt presenteras först en kort sammanfattning av uppsatsen. Därefter presenteras 

slutsatserna som följs upp av en diskussion. Slutligen ges förslag till vidare studier i ämnet. 

Under de två senaste decennierna genomfördes stora mängder aktieåterköp på den 

amerikanska marknaden. En del kritiker menar att återköpen inte görs i syfte att maximera 

värdet för aktieägarna utan för att höja bolagens aktiekurs till förmån för aktiekursrelaterad 

ersättning, vanligen optionsprogram. Bolagen å andra sidan menar att återköp görs i syfte att 

vårda bolaget, och att generera avkastning till aktieägarna. 

Sedan våren år 2000 har det varit lagligt för svenska börsnoterade bolag att genomföra 

aktieåterköp upp till högst tio procent av de utestående aktierna. I denna uppsats har vi 

undersökt huruvida optionsprogram påverkar sannolikheten att företag genomför återköp av 

egna aktier. Urvalet för denna studie är bolag som var noterade på Large Cap Listan vid 

NASDAQ OMX i Stockholm vid utgången av år 2007. Efter bortfall bestod antalet 

observationer av 66 bolag. Av dessa hade 34 bolag utestående optioner till anställda och 23 

bolag hade genomfört återköp av egna aktier under år 2007. 

Vår hypotes är att en högre grad av utestående optioner till anställda bör leda till att företagen 

också genomför aktieåterköp i större utsträckning. Vi har testat hypotesen empiriskt med hjälp 

av två statistiska modeller; enkel linjär regression samt logistisk regression. Vårt resultat tyder 

på att det finns ett svagt positivt samband mellan utestående optioner och aktieåterköp, samt 

att optionsprogrammen indikerar en ökad sannolikhet för aktieåterköp. Med hjälp av vår 

statistiska analys finner vi alltså stöd för vår hypotes. 

En viktig aspekt i det hela är dock att bolagen själva hävdar att återköpen görs i syfte att 

finansiera optionsprogrammen (se 2.3.2 Option-funding-hypotesen), vilket vi även noterat i 

bolagens årsredovisningar. För att förhindra en så kallad utspädningseffekt köper man hellre 

tillbaka aktier som man kan använda när anställda utövar rätten till sina optioner istället för att 

emittera nya aktier. Det är möjligt att detta helt förklarar det positiva samband mellan optioner 

till anställda och aktieåterköp som vår undersökning finner stöd för. 

Vidare kan den hårda regleringen av återköp på Large Cap innebära att företagen inte ser 

samma potential i aktieåterköp som deras amerikanska motsvarigheter. Rimligtvis bör detta 
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vara en anledning till varför vi ser en svagare korrelation än väntat, då det helt enkelt inte går 

att utnyttja återköp i samma utsträckning som i USA. 

Förslag till fortsatta studier kan tänkas innehålla undersökningar av andra aktielistor. Som 

tidigare nämnts omfattas Large Cap av mer restriktiva återköpsregler än många andra listor, 

innebärande att kontrollen av Large Cap är mer extensiv. 

Man kan även undersöka hur många av aktierna som faktiskt används till option-funding för 

att sedan försöka korrigera för detta. Syftet med detta vore att man möjligtvis kan få en bättre 

uppfattning om hur återköp används för att påverka aktiekursen. Ett alternativ skulle då vara 

att exempelvis jämföra bolagens återköp med det antal aktier som makuleras. 
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Bilaga 1 – Datamaterial 

Namn Marknadsvärde (Mkr) Antal Aktier Antal Optioner Antal Återköp Optioner / Aktier Återköp / Aktier 

ABB 
      ALFA LAVAL 41 782 111 672 000 0 3 602 539 0 0,032260003 

ASSA ABLOY 50 423 346 742 000 0 
 

0 0 

ASTRAZENECA PLC. 
 

1 457 000 000 46 770 000 77 592 808 0,032100206 0,053255187 

ATLAS COPCO 124 854 839 394 000 3 187 108 3 577 500 0,003796915 0,004262003 

AUTOLIV INC. 
 

73 802 784 1 145 912 5 886 695 0,015526677 0,079762506 

AXFOOD 10 992 52 468 000 0 
 

0 0 

AXIS 5 810 69 372 000 158 350 
 

0,002282621 0 

BOLIDEN 25 190 289 457 000 0 15 946 000 0 0,055089357 

CASTELLUM 12 471 172 007 000 0 
 

0 0 

D. CARNEGIE & CO AB 
 

76 092 096 0 935 000 0 0,012287741 

ELECTROLUX 51 739 299 418 000 716 136 
 

0,00239176 0 

ELEKTA 15 164 88 710 000 3 170 007 829 171 0,035734494 0,009346985 

ENIRO 5 785 161 868 000 0 
 

0 0 

ERICSSON 215 478 
14 823 480 

000 3 322 712 
 

0,000224152 0 

FABEGE 7 653 178 453 000 0 2 217 322 0 0,012425244 

GETINGE 32 483 188 372 000 12 500 
 

6,63581E-05 0 

HAKON INVEST 17 983 78 850 000 0 128 200 0 0,001625872 

HENNES & MAURITZ 328 863 730 336 000 0 
 

0 0 

HEXAGON 28 079 253 537 000 48 803 
 

0,000192489 0 

HOLMEN 15 556 62 133 000 0 
 

0 0 

HUFVUDSTADEN 11 941 202 996 000 0 
 

0 0 

HUSQVARNA 29 967 286 757 000 0 1 969 000 0 0,006866441 

INDUSTRIVARDEN 33 382 268 547 000 0 
 

0 0 



30 

 

INVESTOR 101 615 455 484 000 2 914 108 700 000 0,006397827 0,001536827 

JM 10 258 88 914 000 0 
 

0 0 

KAUPTING BANK 
 

740 453 053 36 749 000 
 

0,049630425 0 

KINNEVIK 'B' 28 504 213 785 000 0 
 

0 0 

KUNGSLEDEN 6 716 136 502 000 249 000 
 

0,001824149 0 

LATOUR INVESTMENT 13 977 106 001 000 0 100 000 0 0,000943387 

LAWSON SOFTWARE, INC. 
 

103 027 000 438 900 
 

0,004260048 0 

LINDAB INTERNATIONAL 5 785 78 708 000 0 
 

0 0 

LUNDBERGFORETAGEN 22 559 38 145 000 295 000 
 

0,007733648 0 

LUNDIN MINING 
 

338 643 242 6 117 828 
 

0,018065702 0 

LUNDIN PETROLEUM 17 994 315 418 000 8 916 000 68 000 0,028267252 0,000215587 

MEDA 19 495 250 979 000 1 185 422 
 

0,004723192 0 

MELKER SCHORLING 13 232 117 932 000 0 
 

0 0 

MILLICOM INT. CELLULAR S.A. 
 

108 047 000 708 003 
 

0,006552732 0 

MODERN TIMES GP.MTG 23 388 15 546 000 784 846 719 000 0,050485398 0,046249839 

NCC 12 812 61 520 000 0 
 

0 0 

NOBEL BIOCARE HOLDING 
 

26 565 794 915 696 
 

0,034468987 0 

NOBIA 7 345 174 444 000 5 996 950 2 928 700 0,034377508 0,016788769 

NORDEA BANK 293 799 2 597 228 000 0 3 120 000 0 0,001201281 

OMX AB 
 

120 640 467 1 000 000 
 

0,008289093 0 

ORIFLAME COSMETICS S.A 
 

55 741 714 0 
 

0 0 

RATOS 30 684 119 020 000 1 367 000 939 000 0,011485465 0,00788943 

SAAB 12 880 103 896 000 0 1 000 000 0 0,00962501 

SANDVIK 102 495 1 186 286 000 181 400 
 

0,000152914 0 

SAS AB 
 

164 500 000 0 
 

0 0 

SCANIA 73 640 400 000 000 0 
 

0 0 

SEB 97 330 663 004 000 4 682 772 
 

0,007062962 0 

SECO TOOLS 12 619 101 968 000 0 
 

0 0 

SECURITAS 25 572 347 916 000 0 
 

0 0 
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SKANSKA 51 252 396 088 000 1 244 860 
 

0,003142887 0 

SKF 56 281 405 855 000 1 300 295 
 

0,003203841 0 

SSAB 38 671 240 766 000 0 
 

0 0 

STORA ENSO AB 
 

789 538 499 19 155 721 
 

0,024261921 0 

SWEDBANK 82 221 515 373 000 0 
 

0 0 

SWEDISH MATCH 39 382 267 000 000 3 352 295 5 493 181 0,012555412 0,020573712 

SVENSKA CELLULOSA AB 
 

702 200 000 1 800 000 1 357 812 0,002563372 0,001933654 

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 127 289 616 549 000 0 10 740 000 0 0,01741954 

TELE2 48 590 406 495 000 5 370 000 
 

0,013210495 0 

TELIASONERA 232 830 4 490 455 000 0 
 

0 0 

TIETOENATOR 
 

73 958 173 2 340 559 51 650 0,031647064 0,000698368 

TRELLEBORG 14 570 80 857 000 0 
 

0 0 

VOLVO 130 487 1 450 820 000 137 195 
 

9,45638E-05 0 

VOSTOK GAS LTD. 
 

43 658 231 259 900 2 402 925 0,005953058 0,055039449 
 

 

 

 

 

 

 

 


