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trade‐off teori, signalteori. 
 
SYFTE:  Genom att testa de uppställda hypoteserna besvara 

frågeställningen om hur företag på Stockholmsbörsen mellan 
2004‐2008 uppfyller sina motiv till nyemissioner. Då tidigare 
studier i Sverige inte finns på området är även syftet att tillföra 
området kunskap.    

 
TEORETISK RAM:   Behandla den valda teorin som är relevant för området och 

tidigare studier gjorda på framförallt USA:s marknad. Teorier som 
används är pecking order‐, trade‐off‐, signal‐ och agentteori.  

 
ANSATS/METOD:    En kvantitativ studie på företags nyemissioner utifrån vald 

metodram där data och teori samlats in via sekundära källor, 
främst från vetenskapliga artiklar, i ämnet kring finans och 
bolagsstyrning.   

 
SLUTSATSER:  Vår studie visar på två olika resultat gällande huruvida företagen 

använder sitt kapital till angivit motiv. Företagen med 
investeringsmotiv efterföljer sitt åtagande medan företagen med 
förbättring av kapitaltstruktur som motiv inte gör det fullt ut. Våra 
undersökningar indikerar att företag med högre grad institutionellt 
ägande har ett positivt samband i att reducera agentkostnader. 



 3 

Abstract 
 
TITLE:   Nyemissioners motiv och efterlevnad ‐ En kvantitativ studie av 

nyemissioner på Stockholmbörsen mellan 2004‐2008  
 
SEMINAR DATE:   13th of January 2012. 
 
COURSE:   FEKH95, Business Administration, Degree Project, Undergraduate 

level, 15 ECTS. 
 
AUTHORS:   Alexander Dahlqvist, Johan Nyberg, Jonathan Ström. 
                           
ADVISOR:   Jens Forssbaeck. 
 
KEY WORDS:   New issues, corporate governance, agency theory, pecking order 

theory, trade‐off theory, signal theory,  
 
PURPOSE:  By testing our hypotheses we will try to answer the main question 

of how companies listed at the Stockholm Stock Exchange 
(NASDAQ OMX Stockholm All‐share Cap) between the time periods 
2004‐2008 meet the stated intention for new issues. There have 
been no previous studies on the Swedish market therefore the aim 
is to bring knowledge to the area.  

 
THEORETICAL FRAME:   The chapter describes the chosen theories that are relevant to the 

area and previous studies used (ones that primarily focused on the 
U.S. stock market). Theories that have been used are the pecking 
order‐, the trade‐off‐, the signal‐ and the agency theory.  

 
METHODOLOGY:    A quantitative study of the companies new issues from a chosen 

methodological framework in which data and theories are 
gathered via secondary sources, mostly from scientific articles 
within the field of finance and corporate governance. 

 
CONCLUSION:  Our study shows two different results on whether firms use their 

capital to the stated intention. Companies with investment 
motives are acting after their intention. However companies with 
capital structure as their motives shows more and ambiguous 
results. Also, there are indications that firms with greater 
institutional ownership have a positive correlation in reducing 
agency costs. 

 
 



 4 

Innehållsförteckning 

KAPITEL 1 INLEDNING............................................................................................................... 5 

1.2 BAKGRUND TILL NYEMISSIONER.......................................................................................................6 
1.3 PROBLEMDISKUSSION ................................................................................................................... 7 
1.4 SYFTE........................................................................................................................................8 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................................ 8 
1.6 DEFINITIONER OCH BEGREPP ........................................................................................................10 
1.7 DISPOSITION............................................................................................................................. 11 

KAPITEL 2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING .......................................................................... 12 

2.1 MOTIV FÖR NYEMISSION .............................................................................................................12 
2.2 HUR MOTIVEN TILL NYEMISSIONER ENLIGT TEORI BÖR MOTSVARA UTFALLET ............................................16 

KAPITEL 3 – METOD................................................................................................................ 19 

3.1 KVANTITATIVA METODER.............................................................................................................19 
3.2 DATAINSAMLING .......................................................................................................................22 
3.3. DISKUSSION AV METODVAL .........................................................................................................24 
3.4 KÄLLORNAS TROVÄRDIGHET .........................................................................................................24 

KAPITEL 4 – RESULTAT OCH ANALYS ....................................................................................... 26 

4.1 RESULTAT – GENERELLT OM ALLA FÖRETAG I STUDIEN........................................................................26 
4.1.1 TOTALA TILLGÅNGAR ...............................................................................................................27 
4.1.2 INVESTERINGAR......................................................................................................................27 
4.1.3 LÅNGFRISTIGA SKULDER ...........................................................................................................28 
4.1.4 RÖRELSEKAPITALET .................................................................................................................28 
4.2 STATISTISKT SIGNIFIKANTA RESULTAT OCH ANALYS .............................................................................28 
4.2.1 FÖRETAG MED INVESTERINGSMOTIV............................................................................................ 28 
4.2.2 FÖRETAG MED KAPITALSTRUKTURMOTIV ......................................................................................29 
4.2.3 FÖRETAG MED ÖVRIGT MOTIV ...................................................................................................30 
4.3 UNDERSÖKNING AV SAMBAND MELLAN ÄGARSTRUKTUR OCH ATT MOTIV FÖLJS ........................................31 
4.3.1 DESKRIPTIV STATISTIK ..............................................................................................................31 
4.3.2 TEST MED HJÄLP AV MANN‐WHITNEY......................................................................................... 32 
4.3.3 LOGISTISK REGRESSIONSANALYS .................................................................................................33 
4.3.4 ANALYS AV TESTERNAS RESULTAT ............................................................................................... 34 

KAPITEL 5 SLUTSATS ............................................................................................................... 36 

5.1 SLUTSATS.................................................................................................................................36 
5.1 FORTSATTA STUDIER ...................................................................................................................37 

KAPITEL 6 KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................................ 38 

6.1 TRYCKTA KÄLLOR .......................................................................................................................38 
6.2 AKADEMISKA AVHANDLINGAR.......................................................................................................38 
6.3 VETENSKAPLIGA ARTIKLAR ...........................................................................................................39 
6.4 ELEKTRONISKA KÄLLOR................................................................................................................40 
6.5 RAPPORTER.............................................................................................................................. 41 

 



 5 

Kapitel 1 Inledning 
 
1.1 Inledning 

Syftet med all affärsverksamhet är att generera ett ekonomiskt överskott ‐ om inte annat är 

det  en  grundläggande  förutsättning  för  ett  företags  överlevnad.  Många  företag  behöver 

någon  gång  ett  ekonomiskt  tillskott  för  att  kunna  fortsätta  att  generera  vinst.  Det  kan  till 

exempel  bero  på  att  den  operativa  verksamheten  går  med  förlust  eller  att  investeringar 

måste genomföras som företagen inte kan finansiera själva.  

 

Företagens alternativ för att finansiera sin verksamhet med hjälp av externt tillförda medel 

har ökat i takt med att finansmarknaden har utvecklats. Finansieringen sker vanligtvis genom 

banklån, emittering av aktier, företagsobligationer och konvertibler. 

 

Antal nyemissioner och Sveriges tillväxt (BNP %) 

 
Figur 1. Källa Nasdaq OMX och ekonomifakta.se 

 

Historiskt sett kan vi se att antalet nyemissioner och summan av kapital som företagen tar in 

från  sina  aktieägare  varierar  med  konjunkturen.  Figur  1  visar  antalet  nyemissioner  som 

korrelerar något negativt med den årliga BNP‐tillväxten.  
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Vi kommer i denna uppsats att undersöka om företag använder kapital som de tar in i form 

av  nyemissioner  verkligen  går  dit  som  det  är  ämnat.  Eller  är motiven  bara  är  ett  spel  för 

galleriet,  vars  syfte  är  att  få  in  kapital  för  att  skapa  ett  ökat  handlingsutrymme  för 

bolagsledningen? 

 

Nära 80 miljarder kronor, så mycket har svenska börsbolag valt att ta in i nyemissioner 
sedan mars i fjol. Det är mer än fyra gånger så mycket än tolvmånadersperioden 
dessförinnan. 
(Flood, Svenska Dagbladet 2010‐03‐17) 
 
 
Fortfarande sker nyemissioner i spåren av finanskrisen. Hittills i år har de OMX‐listade 
bolagen tagit in nära 10 miljarder kronor. Men beloppen är inte i närheten av 2009, då 
många av storbolagen tog in nytt kapital från sina aktieägare. 
(Bränström, Svenska Dagbladet 2010‐10‐19) 

 

Antalet genomförda nyemissioner under 2011 finns, vid tidpunkten för uppsatsen, inga data 

på, men den har rimligtvis påverkats av den pågående europeiska skuldkrisen. Företag rustar 

sig åter igen för en ny lågkonjunktur och därför kan behovet bli potentiellt större för företag 

att  ta  in  externt  kapital  för  att  finansiera  sin  verksamhet.  När  företag  däremot  gör 

nyemissioner  i goda tider handlar det snarare om att  få  in kapital  för att kunna möjliggöra 

investeringar  i  form  av  till  exempel  uppköp,  sammanslagningar  eller  forskning  och 

utveckling. Totala mängden kapital  företagen tar  in via nyemissioner har under de senaste 

två  åren  ökat.  Den  tilltagande  användningen  av  nyemissioner  gör  ämnet  aktuellt  och 

intressant då det både fungerar som en katalysator i med‐ som motgång.        

 

1.2 Bakgrund till nyemissioner 
Nyemissioner  av  aktier  påträffas  i  olika  former beroende på  vem erbjudandet  är  ställt  till. 

Den  riktade  nyemissionen  av  aktier  är  avsedd mot  en  grupp  investerare  och  på  grund  av 

lägre  krav  på  informationsgivning  är  dessa  oftast  snabbare  och  billigare. 

Företrädesemissioner är en av de vanligaste typerna i Sverige. Förklaringen är att befintliga 

ägare  har  företräde  till  teckning  av  aktier  vid  en  nyemission  enligt  aktiebolagslagen 

(2005:551,  K13  1§).  Nyemission  av  aktier  är  en  kostsam  process,  då  det  tillkommer 

kostnader  för  garantiåtaganden,  framtagande  av  prospekt  och  andra  administrativa 

kostnader.  
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Att genomföra en företrädesemission innebär att företaget ber aktieägarna att hjälpa till att 

finansiera verksamheten. Att erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna nya aktier 

i bolaget resulterar i att man öka antalet aktier. En nyemission är ett stort och omfattande 

arbete där både externa och interna aktörer berörs. (bolagsverket.se) 

 

En  nyemission  måste  innan  den  kan  genomföras  godkännas  av  bolagsstämman  och  i 

samband  med  att  förslaget  lämnas  även  information  om  vilka  motiv  företaget  har  för 

nyemissionen vilket senare även anges i prospektet. 

 

För att kunna genomföra en fulltecknad nyemission krävs det att företaget lyckas motivera 

för potentiella investerare att teckna nya aktier i företaget. En enskild aktieägares inflytande 

regleras genom de rättigheter som medföljer ägandet av en aktie. Innehavaren av aktier har 

rätten att påverka företaget genom att utnyttja sin röst på bolagsstämman (Hedlund et al., 

1985). En aktieägare kan därmed indirekt påverka en ledning till huruvida nyemissionen ska 

genomföras eller ej beroende på hur stor andel röster ägaren har. Situationen ringar in den 

intressanta och problematiska fråga som vi hoppas kunna få ett svar på i uppsatsen. En fråga 

som  inte  har  behandlats  på  svenska  bolag  tidigare  och  därmed  intressant  även  för  andra 

läsare, aktieägare och bolagsledningar. För att hitta ett svar på problemet har vi formulerat 

en frågeställning: 

 

Går kapitalet vid en nyemission till det som angivits  i motiven och kan detta förklaras med 

företagets ägarstruktur?  

 

1.3 Problemdiskussion 
Studier som gjorts på området tidigare undersöker främst USA:s aktiemarknad och är bland 

annat  gjorda  av  Walker  &  Yost  (2008),  Crutchley,  Hudson  &  Jensen  (1994)  och  Kim  & 

Weisbach  (2008).  Det  finns  därför  ett  behov  av  forskning  som  fokuserar  på  att  se  till  om 

motiven för nyemissionerna verkligen blir verklighet på den svenska marknaden. Frågan är 

intressant  för  såväl  aktieägare,  ledningen  i  företaget,  andra  finansiärer  och  institut  då 

bolagsledningen  agerar  gentemot dessa  aktörer  ur  ett  agentperspektiv.  Som utomstående 

sker mycket bakom lyckta dörrar utan möjlighet att kunna påverka beslut. Information som 

skickas ut vid en nyemission är  summerad  i ett prospekt och  formulerade  för att på bästa 
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sätt tilltala potentiella investerare. Dolda motiv kan dock gömma sig bakom dessa ord. Något 

som möjligen kan indikeras av att företagen inte följer sina motiv i handling.  

 

Sett  till  ovan  nämnda  studiers  resultat  går  det  att  dra  generella  slutsatser  där  ett  tydligt 

angivet motiv bakom en nyemission tas emot bättre på en marknad. Walker & Yost (2008) 

gör  bara  ett  kortfattat  antagande  att  agentteorin  spelar  roll  för  resultatet.  Vi  kommer  att 

försöka utveckla förklaringen bakom resultatet genom att använda oss av ett flertal teorier 

med fokus på ett agent‐principal problem som går att se mellan bolagsledningen, företagets 

aktieägare och övriga intressenter.      

 

Crutchley, Hudson och  Jensens  (1994)  resultat  tyder på att nyemission  främst används  för 

att finansiera investeringar men även att företag som genomför en nyemission med motivet 

att investera har tendens att spara mycket av kapitalet. Sett till denna tidigare forskning på 

USA:s marknad och den relevanta teori kommer vi analysera om det finns något som tyder 

på  att  motivet  uppfylls  till  större  del  i  ett  företag  med  en  viss  typ  av  ägare  eller 

ägarkonstellation.  Starka  ägare  spelar  en  avgörande  roll  i  hur  väl  företaget  sköter  sina 

åtaganden.  

 

1.4 Syfte 
Huvudsakliga syftet med uppsatsen är att besvara frågan om hur företag uppfyller sina motiv 

vid nyemissioner och om detta kan förklaras med bolagets ägarstruktur. Detta besvaras av 

uppställda hypoteser under kapitel  två  som testas  för att kunna styrka eller  förkasta dem. 

Resultaten ska förklaras med relevant teori. Analysen ska tillföra forskningen på området ny 

kunskap. 

 

1.5 Avgränsningar 
Området vi valt att undersöka är nyemissioner mellan 2004‐2008 för företag som vid tillfället 

för  sin  nyemission  varit  listade  på  Stockholmsbörsen.  Att  vi  har  valt  tidsperioden  mellan 

2004‐2008  beror  på  att  det  för  vårt  val  av  undersökningsmetod  krävs  bokslutsdata  som 

sträcker  två år efter nyemissionen. Nyemissionstillfällena är därför  så aktuella de kan vara 

utifrån vald metod.    
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I uppsatsen har vi enbart koncentrerat oss på nyemissioner av aktier. Teckningsoptioner för 

incitamentsprogram  är  inte  intressant  för  vår  frågeställning  då  vi  har  valt  att  fokusera  på 

motiven  och  utfallen  av  nyemissionerna.  Vi  har  exkluderat  de  företag  som  har  gjort 

nyemissioner,  men  som  sedan  har  gått  i  konkurs,  blivit  uppköpta  eller  avnoterade  från 

Stockholmsbörsen  under  de  undersökta  åren.  Alla  branscher  inkluderas  i  undersökningen, 

och ingen gräns finns för hur stor eller liten nyemissionen är.  

 

Att vi har valt att använda oss av tidsperioden mellan 2004‐2008 kan anses problematiskt då 

Stockholmsbörsen präglades av stora upp‐ och nedgångar. Uppgången nådde sin topp under 

2007. Ett och ett halvt år senare hade börsvärdet mer än halverats (nasdaqomxtrader.com). 

Anledningen till att vi ändå valt denna period beror på att vi har ägarstrukturdata från 2011‐

11‐15,  och  för  att minimera  tidsgapet mellan  bokslutsdata  och  ägardata  föreföll  det  ändå 

vara det bästa alternativet att använda den data som ligger närmast i tiden.  

 

Datamängden som uppsatsen bygger på är begränsat. Nyemissionstillfällena är  få  i  jämfört 

med antalet tillfällen som behandlats i tidigare liknande studier. Marknaderna har i de fallen 

var flera eller större vilket har gett dem större antal nyemissioner att undersöka. I vår studie 

har vi därför inte exkluderat företag av en viss bransch.   
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1.6 Definitioner och begrepp 
Nyemissioner  Aktiebolag ökar sitt egna kapital genom att erbjuda befintliga eller 

potentiellt  nya  ägare  (rätten)  att  teckna  aktier  i  bolaget  till  en 

förutbestämd kurs. 

     

Prospekt  En  informationsbroschyr  som ges ut när  aktier  eller obligationer 

erbjuds  till  allmänheten  eller  tas  upp  till  handel  på  en  reglerad 

marknad.  Prospektet  ska  innehålla  all  information  som  är 

nödvändig  för att en  investerare  skall  kunna göra ett  välgrundat 

beslut.  

     

Kapitalstruktur  Sammansättningen  av  ett  företags  totala  kapital,  som  består  av 

skulder och eget kapital.  

 

Bolagsstyrning  Innebär att ett företag ska skötas så effektivt som möjligt och 

agera utifrån aktieägarnas bästa. Svenska företag följer de 

riktlinjer som finns preciserade i Svensk Kod för Bolagsstyrning.    

 

Insider‐outsider  Insiders är de som är anställda hos företaget i fråga. Antingen 

genom styrelseuppdrag eller att de sitter i annan ledande 

befattning. Outsiders är motsatsen till Insiders. 

 

Blockägande   Ägare som har minst ett antal procent ägande (till exempel 5 %). 

 

Sannolikhetsvärde  Kallas även P‐värde. Definieras som sannolikheten att uppmäta 

den data som testats givet att nollhypotesen stämmer. 

 

Stockholmsbörsen  Innefattar enligt vår definition listorna NASDAQ OMX Stockholm 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap. 
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1.7 Disposition 

 
 

Presentation av ämnet där vi går igenom bakgrund till 
ämnet, väsentliga begrepp för arbetet samt syftet med 
uppsatsen. 
 
 
 
Genomgång av den teori vi använder oss av för att 
analysera våra resultat. Redogörelse för relevant teori 
samt lite bakgrund till bolagsstyrning.  Behandlar 
hypoteser, frågeställning och dess koppling till ovan 
nämnda teorier.  
 
 
I kapitlet beskrivs hur studien genomförts, vilka 
avgränsningar som är gjorda samt bortfallets storlek. 
Redogörelse för vårt metodologiska ramverk. 
Metodernas lämplighet och svagheter diskuteras 
slutligen. 
 
 
Sammanställning av data vi har arbetat med genom 
beskrivande statistik och även analys med hjälp av 
teorierna som vi redovisat under kapitel två.  
 
 
 
Femte kapitlet innehåller våra slutsatser vi kommer fram 
till genom studien samt förslag på vidare forskning inom 
området. 
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Kapitel 2 Teori och tidigare forskning 
 

Det finns  idag mycket forskning och teorier om nyemissioner.  Inledningsvis  i kapitlet har vi 

valt att titta på motiven bakom en nyemission där vi behandlar pecking order teorin, trade‐

off  teorin  samt  signalteorin.  Andra  delen  tar  upp  de  teorier  som  är  av  vikt  huruvida 

företagen  som  genomför  nyemission  agerar  utifrån  sitt  utsatta  motiv  med  vikt  på 

agentteorin.  

 

2.1 Motiv för nyemission 
Pecking order  teorin grundar  sig på observerade mönster  som bygger på vilka preferenser 

företag  har  när  de  väljer  finansieringskälla  (Myers,  1984).  Bakgrunden  till  pecking  order 

teorin,  enligt  Majluf  och  Myers,  är  att  det  råder  informationsasymmetri  mellan 

företagsledningen  och  investerarna.  Informationsasymmetrin  innebär  att  investerarna  på 

kapitalmarknaden  inte  har  tillgång  till  samma  information  som  ledningen  om  företagets 

ekonomiska ställning och framtida investeringsmöjligheter. (ibid) 

 

Hamberg (2002) sammanfattar pecking order teorin i tre grundläggande antaganden: 

1. Företag  föredrar  internt  tillförda  medel  hellre  än  utomstående 

finansieringsmöjligheter. 

2. Utdelningspolicy i ett företag ändras så att kassaflödet från föregångna investeringar 

motsvarar de kommande investeringarna som man behöver göra.  

3. Då  ett  företag  tvingas  använda  externt  kapital  väljer  de  att  använda  sig  av  den 

säkraste och minst reglerade källan. Företaget kommer att arbeta sig fram igenom en 

hierarki av olika finansieringssätt.  

 

Uppsatsen  fokuserar  på  det  tredje  och  sista  finansieringsalternativet,  det  vill  säga 

användningen av externt kapital i form av nyemissioner. Att det ses som det tredje och sista 

alternativ beror delvis på risken att företag som inte lyckas kommunicera rätt information till 

kapitalmarknaden kan få problem med att  finansiera projekt genom nyemission då de  inte 

kan emittera nya aktier till rätt pris (Majluf & Myers, 1983). Höga transaktionskostnaderna är 

en annan orsak  till att nyemissioner bör undvikas. Att emittera nya aktier är betydligt mer 
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kostsamt  än  att  ta  lån medan  lån  i  sin  tur  är  dyrare  än  att  använda  tidigare  genererade 

vinster.  

Sammanfattat kan teorin beskrivas med att företag föredrar internt tillförda medel hellre än 

utomstående finansieringsmöjligheter. Nyemissioner placeras sist och ses som en sista utväg 

att finansiera ett projekt. (Majluf & Myers, 1983). Sett till teorin borde vår undersökning visa 

att  företag med motivet kapitalstruktur kommer att  få ekonomiska problem och möjligtvis 

försättas i konkurs då nyemissionen är en sista utväg att finansiera ett företag.  

 

Som  tidigare  nämnts  diskuterar  Majluf  och  Myers  följden  av  att  informationsasymmetri 

existerar när företaget behöver extern finansiering i form av lån. Då långivaren inte förfogar 

över  samma  information  som  ledningen  av  företaget  har  de  svårt  att  avgöra  om 

investeringen kommer att generera vinst  i  framtiden. Bristen på  information  leder även till 

problem med att bedöma företagets återbetalningsförmåga. Kapitalkostnaden för företaget 

kommer  att  stiga då  informationsasymmetrin mellan  företag och  långivare ökar  vilket  kan 

leda  till  att  företag  tvingas  avstå  investeringar  då  kapitalkostnaden blir  för  hög.  (Majluf & 

Myers, 1983) 

 

Företagsledningen har av förklarliga skäl ett informationsövertag gentemot aktiemarknaden 

då de har en bättre uppfattning om företagets verkliga värde och vilka finansieringsalternativ 

som  finns  att  utnyttja.  Genom  att  företaget  skickar  signaler  till  aktiemarknaden  jämnas 

denna  informationsasymmetri  ut  något  (Ross,  1977).  Barclay  och  Litzenberg  (1987)  har 

studerat signalteorin och formulerat förklaringar till varför aktiemarknaden reagerar negativ 

på  nyemissioner.  De  menar  bland  annat  att  företag  kommer  att  utnyttja  nyemission  då 

lednigen anser att  företaget är övervärderat och på  så vis  få en negativ marknadsreaktion 

vilket leder till att marknadsvärdet på företaget minskar.  

 

Motivet  bakom  nyemissionen  påverkar  mottagandet  på  aktiemarknaden.  Då  ett  företag 

anger ett allt för generellt motiv bakom nyemissionen, kan det ses som en indikation på att 

företaget egentligen inte är i behov av kapitalet.  
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Signalteorin  beskriver  även  hur  aktiemarknaden  reagerar  vid  nyemission  då  motivet  är 

investeringar.  En  investering  som  finansieras  genom  en  nyemission  tyder  på  att  företaget 

själva  inte kan  finansiera den. Aktiemarknaden kan uppfatta detta negativt,  vilket  i  sin  tur 

påverkar  marknadens  värdering  av  företaget.  (Barclay  &  Litzenberg,  1987).  Företag  bör 

istället använda interna medel för att finansiera lönsamma investeringar. Det innebär att en 

investering som finansieras genom en nyemission kan skicka en signal om att investeringen 

är olönsam. (Jensen et al. 1994) 

Kim och Weisbach (2008) skriver att  företag med ett motiv att  finansiera  investeringar har 

en  tendens  att  öka  nyemissionsbeloppet  för  att  kunna  spara  delar  av  kapitalet  för 

möjligheter  att  ta  del  av  attraktiva  investeringssituationer  i  framtiden.  Kapital  minskar 

sedermera de efterföljande åren. 

Studier  visar  att  ett  resultat  där  investeringar  ökar markant  i  samband med  nyemissioner 

oavsett  vilket motiv  de  anger  (Walker &  Yost  2008). Utifrån  dessa  studier  borde  vi  kunna 

utläsa i vår slutsats att investeringar ökar oavsett motiv samtidigt som tillgångarna ökar i de 

företag som anger investeringar som anledning till nyemission. 

Enligt  signalteorin kan vi  förvänta oss att vårt urval av  företag kommer att kunna placeras 

under  antingen  kapitalstruktursmotiv  eller  investeringsmotiv  då  ett  generellt  motiv  enligt 

forskning mottags sämre på aktiemarknaden. Vi ser dock en möjlighet att ett antal  företag 

kommer  att  placeras  i  en  grupp med  generella motiv  där  en  anledning  skulle  kunna  vara 

övervärdering.    

 

Vid  en  nyemission  har  företaget  möjlighet  att  påverka  sammansättningen  av  sin 

kapitalstruktur.  Motivet  till  att  ändra  sammansättningen  av  skulder  och  eget  kapital  kan 

förklaras med trade‐off teorin. Teorin innebär att företagen måste göra en avvägning mellan 

möjligheten  till  en  ökad  vinst  och  till  de  ökade  kostnaderna  för  eventuella  finansiella 

svårigheter som kommer med ökad finansiell hävstång. Teorin säger att det finns en optimal 

nivå  av  skuldsättning,  men  som  varierar  beroende  på  vilken  typ  av  tillgångar  företaget 

besitter. (Kraus & Lizenberger, 1973) 
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En ökad skuldsättningsgrad kan öka  lönsamheten genom högre avkastning på eget kapital, 

vilket  beror  på  att  en  hävstångseffektuppnås  och  att  skattebesparingar  sker  i  form  av  en 

skattesköld.  Det  tillkommer  dock  kostnader  i  form  av  till  exempel  betalning  av  ränta  och 

amortering. (Berk & DeMarzo, 2011) 

 

Risken  med  ökad  skuldsättning  är  att  finansiella  svårigheter  kan  uppstå,  vilket  gör  att 

företaget  når  en  punkt  där  de  medförda  kostnaderna  överstiger  den  medförda  vinsten. 

Förlusterna  blir  då  relativt  högre  ju  högre  hävstång 

företaget  har  på  sitt  kapital  då  utväxlingen  är 

symmetrisk. (ibid)  

 

Figur  två visar på hur värdet  i ett  företag ökar  i och 

med  skuldsättningsgraden. Vid  en  viss  nivå  kommer 

nyttan, i form av en potentiell hävstång, att avta och 

värdet  i  företaget  sjunka  relativt  skulden  som 

företaget  tar  på  sig.  Nivå  för  den  optimala 

kapitalstrukturen är maximipunkten i figuren. 

 

Enligt  trade‐off  teorin  bör  endast  företag  med  en  belåningsgrad  som  är  högre  än  den 

optimala, finansiera investeringar genom nyemission. Orsaken är att företaget strävar efter 

att nå den, enligt trade‐off teorin, optimala kapitalstrukturen. (Kim & Weisbach 2008).  

 

För att kunna genomföra en nyemission krävs det att företagen lyckas motivera aktieägarna 

att  göra  ytterligare  investeringar  i  företaget.  Motivet  för  nyemissioner  borde  rimligtvis 

stämma  överens  med  aktieägarnas  preferenser.  Studier  pekar  dock  på  att  oavsett  motiv 

tolkas ett besked om nyemission som en negativa signal av marknaden. Trots att Majluf och 

Myers  samt  många  andra  tidigare  studier  (bl.a.  Jensen  et  al.  1994;  Barclay  &  Litzenberg 

1987) anser att nyemissioner kan ses som en varningsklocka. Trots det fortsätter företag att 

genomföra  dem  och  aktieägarna  väljer  att  medverka  och  investera  ytterligare  kapital  i 

företaget. Det blir därmed  intressant att undersöka om företagsledningen agerar  i ägarnas 

intresse och följer det uttalade motivet bakom nyemissionen. 

 

Figur 2. Fritt efter Berk & DeMarzo, 2011 
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2.2 Hur motiven till nyemissioner enligt teori bör motsvara utfallet 
Oavsett vad företagen anger i sina motiv att de ska använda sitt kapital till borde det ligga i 

företagets, och framförallt aktieägarnas, intresse att utfallet överensstämmer med motiven. 

Genom att  följa motivet bevaras  främst  förtroendet mellan aktieägare och  företagsledning 

men ger även möjlighet att i framtiden kunna genomföra ytterligare nyemissioner.  

 

Redan 1932 presenterade Berle och Means studier om att företag styrs av bolagsledningen 

och inte aktieägarna. Anledningen enligt dem är att aktieägarkapitalet är uppdelat på många 

olika ägare som med sina minoritetsandelar saknar makt att påverka företaget.  

 

Under 1900‐talet har utvecklingen av de  finansiella marknaderna bidragit  till man har gått 

från en situation där ägaren vanligen utgjorde företagsledningen, till en situation där ägande 

och ledning till största delen är separerat. Bristen på aktiva ägare har skapat ett behov av att 

överlåta  det  operativa  ledningsansvaret  till  en  grupp  av  företagsledare  vilket  har minskat 

(aktie)ägarnas kontroll över sin investering (Alvesson & Svenningsson, 2007).  

 

Bristen  på  kontroll  och  aktiv  påverkan  har  skapat  ett  problem  som  behandlas  inom 

agentteorin. Jensen och Meckling (1976) definierar agentteorin som ett avtal mellan en eller 

flera  ägare  (principalerna)  och  en  annan  person  (agent)  som  ska  genomföra  vissa  tjänster 

eller ta beslut åt deras vägnar. Enligt denna definition bär aktieägarna risken då agenterna, 

alltså företagsledningen, agerar som dess beslutfattande ombud.  

 

Ett viktigt antagande inom agentteorin är att då aktieägaren har ett intresse av att maximera 

avkastningen på sin investering är det inte alltid vad företagsledningen prioriterar (Hamberg, 

2001). Medan aktieägarna vill att ledningen ska investera i projekt som ger direkt avkastning 

tenderar  ledningen  gärna  att  behålla  kapitalet  inom  företaget  för  att  maximera  sitt 

handlingsutrymme. (ibid)   

 

Nyemissioner  är  ett  exempel  på  beslut  som  tas  på  en  nivå  där  dessa  problem  avspeglas. 

Kostnader som uppkommer på grund av bland annat skilda prioriteringar och asymmetrisk 

information  mellan  aktieägare  och  företagsledning  kallas  agentkostnader.  Jensen  och 

Meckling (1976) definierar dessa kostnader som summan av: 
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• Övervakningskostnader för principalen 

• Kostnader för upprättandet av kontrakt mellan parter  

• Den ökade kostnaden som uppstår mellan de beslut agenten tar och de beslut som 

vore bäst för principalen. 

Alla  aktieägare  tjänar på att det  finns övervakande  funktioner  för  att  garantera att  arbete 

sköts på bästa möjliga sätt, till en rimlig kostnad. Att kunna kontrollera att bolagsledningen 

sköter  sitt  åtagande  och  agerar  i  ägarnas  intresse  i  ett  företag  är  ett  problem  där  stora 

aktieägare kan spela en viktig roll i att förebygga ett agentproblem. (Gillan & Starks, 2003) 

 

Som en mindre aktieägare kan denne agera via tre olika åtgärder för att göra sin röst hörd.  

Rösta med fötterna, det vill säga att sälja sina andelar, behålla sina aktier och uttrycka sitt 

missnöje eller att behålla sina aktier men inte göra något. Hirschman (1970) sammanfattar 

och kategoriserar de alternativen som exit, voice, och loyalty. 

 

Förhållandet mellan ägarstruktur, agentproblematik och bolagsstyrning påverkar varandra  i 

hög grad. Studier från USA visar bland annat att blockägande av utomstående spelar en liten 

roll  i  att  reducera  agentkostnaderna  i  ett  företag.  (Davidson  &  Singh,  2003).  Studier  från 

annat  håll  menar  på  att  utomstående  blockägande  kan  influera  styrande  i  företag  att 

investera  långsiktigt  istället  för  kortsiktigt.  Skälet  är  att  deras  möjlighet  till  exit  är  av 

betydande  art  (A.  Edmans,  2009).  Företag  med  större  andel  insiderägande  har  lägre 

agentkostnader och agentkonflikter (Davidson & Singh, 2003). 

 

Flera företag har även en stor andel institutionella ägare. Institutioner utgörs av fondbolag, 

försäkringsbolag och banker. Enligt Jensen och Mecklin (1976) skulle institutioners närvaro i 

företag  kunna  sänka  kostnaden  för  eget  kapital  då  dessa  ägare  kommer  att  agerar  som 

övervakare.  

 

Utifrån Jensen och Mecklin (1976) kan vi tänka oss att resultatet från vår studie kommer visa 

att  andelen  institutionellt  ägande  i  företagen  är  korrelerade  med  huruvida  motiven 

efterföljs.  Då  institutionerna  agerar  som  övervakare  är  det  större  sannolikhet  att 
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företagsledningen  agerar  utifrån  deras  intresse  och  således  följer  det  för  nyemissionen 

utsatta motiv.  

 

Agentteorin  har  haft  ett  stort  inflytande  för  studier  inom  bolagsstyrning,  men  har  även 

bemötts av kritik. Hedlund et al. (1985) menar att agentteorin inte i tillräcklig omfattning tar 

hänsyn  till  olika  ”ägarkonstellationers  sammansättning,  preferenser,  beteende  och 

dynamik”. Denna kritik pekar på risken att kontrollerande ägare inte beaktar minoritetsägare 

och dess intresse. (ibid)  

 

Utifrån den redovisade teori och forskning under kapitel två kan vi se flertalet olika studier 

och perspektiv som påverkar en nyemission och visar på dess komplexitet. För att hantera 

komplexiteten i ämnen har vi valt att  inrikta oss på ett område som saknar tidigare studier 

på  svenska  marknaden.  Vi  har  lyft  fram  två  hypoteser  som  vi  tycker  är  intressant  att 

undersöka:  

 

1.  Företagens  motiv  till  nyemission  ligger  i  linje  med  vad  de  faktiskt  använder 

nyemissionslikviden till. 

 

2.  Insiders  ägarandel  har  ett  positivt  samband  med  hur  väl  företagen  följer  sina 

nyemissionsmotiv. 

 

Dessa två hypoteser kommer att leda fram till att vi kan besvara vår frågeställning:  

 

Går  kapitalet  vid  nyemissioner  till  det  som angivits  i motiven och  kan detta  förklaras med 

företagets ägarstruktur?  
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Kapitel 3 – Metod 
 

3.1 Kvantitativa metoder   
Hypoteserna undersöks på två olika sätt. Först testas förändringen av medianer av kvoter för 

tillgångar,  investeringar,  skulder  och  rörelsekapital  för  hela  populationen.  Utifrån  det 

resultatet drar vi generella slutsatser av nyemissionstillfällena.  

 

Motivets  och  utfallets  samband  med  ägarstruktur  undersöks  på  ett  annat  sätt.  Först 

definieras varje tillfälle efter huruvida utfallet är i linje med motivet utifrån logiska kriterier. 

Därefter testas ägardata statistiskt, där företagen som har följt motiven ingår i en grupp, och 

företagen som inte har följt motiven ingår i en annan. 

 

Metoden som används för första steget i vår analys tar avstamp i den metod som används i 

artikeln ”Seasoned equity offerings: What firms say, do and how the market react” skriven av 

Mark  D. Walker  och  Keven  Yost.  Reliabiliteten  och  validitet  för metoden  bedöms  god  då 

artikeln  är  publicerad  i  ”Journal  of  Corporate  Finance”.  Metoden  är  också  mycket 

systematiskt och intuitiv.  

 

Analysen sker genom att studera förändringar av totala  tillgångar  (TA),  investeringar  (INV), 

långfristiga skulder (LTD) och rörelsekapital (WC). Dessa ställs i relationen till totala tillgångar 

året före nyemissionen. Anledningen är att öka jämförbarheten mellan olika typer av företag 

med  varandra.  Granskningen  är  gjord  på  fyra  år;  ett  år  innan  genomförd  nyemission  (‐1), 

året  för nyemissionen  (0) och ett  (1)  samt  två år  (2)  efter.  Ekvation 1,2,3 och 4 definieras 

enligt nedan.  

   

   

 

 

Medianerna  av  alla  uträknade  kvoter  redovisas  i  tabell  1.  För  att  se  om  en  statistiskt 

TA:  totala tillgångar 
MA:  materiella anläggningstillgångar 
FoU:  forskning & utvecklingskostnader 
LS:  långfristiga skulder 
TO:   totala omsättningstillgångar 
KS:  kortfristiga skulder 
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signifikant förändring har skett testar vi data från året innan nyemissionen (år ‐1), med data 

för det aktuella året och för den aktuella kvoten (år n).  

 

Mann‐Whitneys  test används  för att undersöka om förändringarna över  tiden är statistiskt 

signifikanta. Testet lämpar sig av flera anledningar, bland annat för att populationen är liten 

och distributionen är okänd. Vidare är det också intressant om en förändring har skett, vilket 

testet  visar.  Tolkning  och  testet  är  också  relativt  enkelt,  vilket  är  en  fördel  med  Mann‐

Whitney. 

 

För  att  undersöka om ägarstruktur har  ett  samband mellan de  företag  som  inte  använder 

kapitalet enligt nyemissionsmotivet behöver varje nyemissionstillfälle undersökas. Därefter 

måste varje tillfälle definieras om kapitalet har använts till uppgett motiv. För att kunna testa 

våra  data  statistiskt  användes  en  dummy‐variabel  som  ska  indikera  detta.  Den  definieras 

som motiv ≠ utfall, kan anta värdena 1 och 0, och benämns nedan som MU. 

 

Kategorier  av  motiv  som  används  är  investeringar,  kapitalstruktur  och  övrigt.  Kategorin 

investeringar innefattar de bolag som har för avsikt att använda huvuddelen av kapitalet för 

forskning och utveckling, förvärv eller betalning av lån som upptogs i samband med förvärv. 

Under  kategorin  kapitalstruktur  återfinns  de  företag  som  uttrycker  i  prospekten  att  man 

ämnar använda kapitalet  till  att  stärka  sin  likviditet eller  soliditet. Att  vi har  valt  att ha en 

tredje kategori, beror på att vissa företag har otydliga motiv, alternativ ett motiv som utgörs 

av förbättring av både kapitalstruktur och investeringar.  

 

Företagen med  investering  som motiv måste ha en genomsnittlig  investeringskvot  (år 0‐2) 

som  är  större  än  kvoten  för  år  ‐1  för  att  vi  ska  anse  att  motivet  är  i  linje  med  utfallet. 

Kriteriet definieras matematiskt som 

 

om   blir MU = 0  

 

För att kunna bedöma om företaget ska anses ha förbättrat kapitalstruktur måste företagen 

minskat  genomsnittliga  långfristiga  skulder  för  tidsperioden.  Om  detta  uppfylls,  eller  om 
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rörelsekapitalet  i  genomsnitt  ökat,  anser  vi  att  kapitalstrukturen  har  förbättrats  och  att 

motivet  därmed  är  lika  med  utfallet.  I  rörelsekapitalet  ingår  kassa,  vilket  betyder  att  de 

företag som vill minska sin likviditetsrisk bör ha ökat sitt rörelsekapital och därmed stärka sin 

kassa. Kriterierna definieras matematiskt som   

 

om   eller   blir MU = 0  

För  analys  av  ägarstrukturens  samband  med  uppfyllelse  av  motiv  har  vi  använt  logistisk 

regressionsanalys  och  Mann‐Whitney.  Det  innebär  att  vi  försöker  testa  om 

sammansättningen av ägandevariablerna  institutioner,  insiders och fondägande kan avgöra 

om motivet  efterlevs.  De  företag  som  testas  är  naturligtvis  bara  de  som  har  motivet  att 

investera eller att  förbättra  sin kapitalstruktur. Orsaken är att man omöjligen kan bedöma 

om motiv är i  linje med utfallet när motivet är oklart. Då urvalet är litet, 48 stycken tydliga 

nyemissionstillfällen, används även Mann‐Whitney, då  logistiskt  regressionsanalys  fungerar 

bäst  vid  större  datamängder.  Till  den  logistiska  regressionsanalysen  har  vi  lagt  till 

kontrollvariabler  för bransch och storlek på företag för att undvika att skensamband hittas 

som egentligen kan förklaras med detta. 

Vid vår  logistiska regressionsanalys definieras ekvationen enligt nedan. P ger sannolikheten 

för att företaget inte ska uppfylla sina motiv till nyemissionen, det vill säga att MU = 1. 

 

Ekvation 5 

 

Oberoende variabler 
x2:  institutionellt ägande (%) 
x3:  insiderägande (%) 
x4:  fondägande (%) 
x 5: logaritmen (e) av tillgångar år -1 
x 6: branschdummy sällansköpsvaror 
x7: branschdummy industri 
x8: branschdummy IT 
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MU är en binär variabel och kan därmed bara anta värdena 0 eller 1. Värdet 0 betyder att 

företaget  levde  upp  till  motivet,  och  värdet  1  betyder  att  företaget  inte  använde 

nyemissionslikviden i linje med vad som uppgetts som motiv.  

Vid alla analyser används vedertagna signifikansnivåer för ämnesområdet, som vi bedömer 

är 10 % (*), 5 % (**) och 1 % (***).  

3.2 Datainsamling 
Data som använt till uppsatsen är uteslutande kvantitativ. Den kvantitativa forskningen har 

sin stora fördel i att den går att jämföra och att man tydligt kan tidsbestämma den (Eriksson 

et al, 2006). Att vi inte har valt att gå in på kvalitativa undersökningar såsom interjuver beror 

på risken att frågor och svar kan tolkas på olika sätt (ibid). Jacobsen tar i sin bok upp några av 

de  punkter  som  vi  även  insåg  skulle  kunna  ge  en  felaktig  bild  av  resultatet.  Författaren 

redovisar  bland  annat  problemet  hur  alla  går  in  i  en  undersökning  med  en  viss  del  av 

förutfattade meningar och inställningar. En kvalitativ studie medför därmed risker (Jacobsen, 

2002).  I  vårt  fall  hade  företagen  som  valt  att  delta  troligtvis  inte  givit  ett  representativt 

intryck för hela gruppen. Företag som hade positiva resultat eller klara anledningar för sina 

nyemissioner hade troligen varit överrepresenterat bland respondenterna. 

 

Vi har gått ”från teori  till empiri” eller arbetat deduktivt under uppsatsen där vi  tog del av 

tidigare intressant och relevant forskning inom området och letade sedan upp de data som 

behövdes för att genomföra studien (Jacobsen, 2002). Att vi  inte valde att arbeta  induktivt 

handlade  till  stor  del  om  tidsaspekten  då  detta  arbeta  kräver  att man  samlar  in  data  och 

därefter sätter upp teorier (ibid) 

 

Genom  data  för  2004‐2008  inhämtat  från  Nasdaq  OMX  där  samtliga  nyemissioner  för 

företag på Stockholmsbörsen finns samlande kunde vi skapa oss en bild av vilka företag som 

genomgått  en nyemission.  På  Stockholmsbörsen har det mellan 2004 och 2008 gjorts  102 

stycken nyemissioner. Av dessa har vi avgränsat våra data genom att exkludera de  företag 

som  blivit  förvärvade,  gått  i  konkurs  eller  blivit  avnoterade  från  Stockholmsbörsen  under 

året för nyemissionen eller under de två efterföljande åren. Denna avgränsning görs för att 
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Tabell 1  Tabell 2 

möjliggöra  att  hämta  fullständig  data  för  de  fyra  års  beräkningar  som  det metodologiska 

ramverket kräver (året innan, året för nyemission, samt till två er efter). 

 

Flera  nyemissioner  från  samma  företag  kan  förekomma, men  vid  olika  år  vilket  också  ger 

olika kvoter för varje tillfälle.  

 

 

 

 

 

 

 

Efter exkludering av de företag som inte var aktuella för studien granskades prospekten och 

vi  kunde  dela  in  företagen  i  tre  kategorier;  investeringar,  kapitalstruktur  och  övrigt. 

Kategoriseringen avgjordes utifrån hur företaget beskrev att de skulle använda majoriteten 

av emissionslikviden till.  

 

Inhämtningen av bokslutsdata skedde med hjälp av Retriever. Dessa data ligger till grund för 

beräkningarna av de kvoterna som används för att undersöka första hypotesen.  

 

Motiven är definierade utifrån vad företagen i sina respektive prospekt har uppgett.  

 

Genom Thomson Reuters DataStream kunde vi sammanställa hur uppdelningen av ägandet 

såg ut  för  tillfället  vid  inhämtningen. Reuters ägardata anger procentuell  ägarandel  för  tre 

olika ägargrupper; institutions, mutual funds och insiders. De två förstnämnda benämns som 

institutioner och  fonder  senare  i uppsatsen. Thomson Reuters är en källa  som vi bedömer 

som  väldigt  trovärdig.  Faktumet  att  de  redan  hade  gjort  en  indelning  efter  olika  typer  av 

ägare  har  fördelarna  att  deras  ägardata  är  lätt  att  använda  och  risken  för  godtycklig 

kategorisering av ägarna reduceras. 

 

 

 

Nyemissioner 2004‐2008 (antal) 

Antal  102 

varav inom vår avgränsning  81 

Bortfall  13 

varav motiv saknas  7 

Företagens motiv (antal) 

Kapitalstruktur  26 

Investeringar  34 

Övrigt  8 
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3.3. Diskussion av metodval 
Data  som  inhämtats  gällande  nyemissionstillfällena  och  som  ligger  till  grund  för  arbetet 

kommer enbart från Nasdaq OMX. Bedömningen är att källan är pålitlig.  

 

Ägarstrukturen är inhämtat via Thomson Reuters, tillfället för inhämtningen var 2011‐11‐20. 

Vi är medvetna om att detta kan ge ett något snedvridet resultat på grund av att vi  jämför 

data från olika tidsperioder. Anledningen till att vi har valt att se till 2011 års information är 

på grund av svårigheten att komma över äldre information över ägarstrukturen.  

 

Att vi har valt att arbeta deduktivt, det vill  säga att utgå  från  tidigare  forskning och sedan 

hitta information för att stödja eller förkasta denna kan kritiseras ur den synvinkel att man 

som  informationsinhämtare anpassar sin sökning  till att hitta den data som passar  för  just 

den  tänkta undersökningen och kanske  inte  ser annan  intressant och  relevant  information 

(Jacobsen, 2002). Trots det anser vi att ett deduktivt arbetssätt är det bästa i hänseende till 

den undersökning vi genomfört och är även tidsmässigt effektivt.  

 

Vi har i arbetet med uppsatsen även hamnat i vissa bekymmer med hur gruppen övrigt ska 

behandlas. Denna består av en mindre population med endast nio stycken företag, det vill 

säga  cirka  tio  procent  av  hela  populationen.  Vi  är medvetna  om  att  denna  grupp  kan  bli 

missvisande och kommer därför att vara selektiva med att dra generella slutsatser kring dess 

resultat.   

 
 
3.4 Källornas trovärdighet 
Informationen  i uppsatsen är uteslutande hämtad  från sekundära källor. Vi har  inte själva, 

via direkta  kontakter med personer eller undersökningar  som  i primärdata,  samlat  in data 

eller  information  utan  denna  baseras  istället  på  till  exempel  på  tidigare  forskning  eller 

studier (Jacobsen, 2002). 

 

Litteraturen, som vi har använt  teorier  från, är även av sekundär art och underbygger den 

arbetsprocess som ligger till grund för den teoretiska referensramen i uppsatsen (Jacobsen, 
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2002).    Litteraturen  som  används  utgörs  av  publicerade  vetenskapliga  artiklar.  Artiklarna 

som är använda i uppsatsen kommer uteslutande från Lunds Universitets sökmotor LibHub.  

 

En uppsats som är uppbyggd på främst insamling av information och data måste uppfylla två 

krav enligt Jacobsen (2002) för att det ska vara användbart. Det första rör att empirin måste 

vara giltig och relevant, det andra gäller att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig. Data 

som  ligger  till  grund  för  arbetet  är  hämtat  från  tre  olika  källor,  Nasdaq  OMX,  Thomson 

Reuters och Retriever.   

Nasdaq OMX Group är världens största börsföretag och är aktiva på sex kontinenter där de 

levererar  bland  annat  handel  och  tjänster  till  listade  bolag.  Nasdaq  OMX  Group  är  en 

sammanslagning mellan NASD  och  det  skandinaviska  Exchange Group OMX.  2008  listades 

företaget och blev publik på Nasdaq Global Select Market och en del av Standard & Poors 

500.  (fritt översatt från google.com). 

Thomson  Reuters  är  en  av  världens  ledande  informationskällor  med  affärsnyheter  för 

yrkesverksamma.  Företaget  är  noterat  på  Toronto  Stock  Exchange  och  även  på New  York 

Stock Exchange.  (fritt översatt från google.com) 

Retriever  används  av  bland  annat  Lunds  Universitetsbibliotek,  Göteborgs 

Universitetsbibliotek  och  Kungliga  Biblioteket.  De  har  samlat  affärsnyheter  och  data  om 

svenska aktiebolag.  

Även  om  vi  enbart  har  valt  att  använda  oss  av  tre  olika  sekundära  källor  för  respektive 

datainsamling får man anse att både reliabiliteten och validiteten är hög.  
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Kapitel 4 – Resultat och analys 
 
För att dra generella slutsatser om nyemissionerna för de prövade åren undersöks först fyra 

olika  kvotvärden  i  enlighet  med  metoden.  Under  kapitel  4.1  redovisas  medianerna  av 

tillgångs‐, investerings‐, skuld‐ och rörelsekapitalkvoterna. De kommenteras, och analyseras 

utifrån de statistiska test som gjorts i kapitel 4.2. 

 

I kapitel 4.2 och kapitel 4.3 redovisas resultaten av de statistiska tester, Mann‐Whitney och 

logistisk regression, som har gjorts på företagens data. Resultaten tolkas och analyseras efter 

teori och studier som diskuterats i kapitel två. 

 

I kapitel 4.3 undersöks sambandet mellan motiv, utfall och ägardata. För att möjliggöra detta 

har  varje  tillfälle  definierats  enligt  de  logiska  kriterier  angivna  i  metodkapitlet  huruvida 

företaget har följt sitt motiv till nyemissionen. Vi kan därefter testa statistiskt om det finns 

skillnader i ägarkonstellationerna mellan de som har följt sitt motiv och de som inte har det.  

 

4.1 Resultat – Generellt om alla företag i studien 
Tabell  3  visar  på  den  utveckling  som  skett  under  de  fyra  olika  undersökningsområdena; 

totala  tillgångar,  investeringar,  långfristiga skulder och rörelsekapital  för vart och ett av de 

fyra åren.  Siffrorna visar medianen för respektive grupp och kvot.  

 

Det resultat som presenteras till och med kapitel 4.1.4 är beskrivning av alla förändringar  i 

medianerna, oavsett eventuell signifikans. Alla förändringar är testade med Mann‐Whitney, 

vilket presenteras i 4.2.  
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Tabell 3. Medianer för respektive kvot, år och motiv till nyemission. Värdena för år 0, 1 och 2 testas mot 

värdena år ‐1 med Mann‐Whitney för att undersöka om det finns en statistiskt signifikant förändring. 

 

4.1.1 Totala tillgångar 
I tabell 3 redogörs hur totala tillgångar ökar för alla företag, oavsett motiv och kategori. De 

företag vars tillgångar ökar mest är de som anger investeringar i sina prospekt som det mest 

framträdande motivet till nyemissionen.  

 

4.1.2 Investeringar 
Företagen som har  investeringar som motiv till nyemissionen ökar sina investeringar under 

räkenskapsåret  då  nyemissionen  sker,  till  skillnad  från  de  som  företag  som  har 

kapitalstruktur  motiv.  Företag  vars  motiv  vi  kategoriserar  under  övriga  motiv  ökar  sina 

investeringar markant – medianen av investeringskvoten ökar med 89 %. 
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4.1.3 Långfristiga skulder 
För de företag som kategoriserats in under kapitalstruktur återfinns både de företag som vill 

förbättra soliditeten eller likviditeten. Trots det ökar de långfristiga skulderna. De långfristiga 

skulderna  ökar  under  året  för  nyemissionen  för  bolagen  som  uppgett  investeringar  som 

motiv. De företag som uppgett kapitalstruktur som motiv ökar också sina långfristiga skulder, 

vid en jämförelse mellan året för nyemissionen och två år efter.  

 

4.1.4 Rörelsekapitalet 
Slutligen  visar  tabell  3  på  hur  rörelsekapital  har  förändrats  inom  de  olika  grupperna.  De 

företag som hade som avsikt att förbättra sin kapitalstruktur, där likviditet ingår, har samma 

rörelsekapitalkvot år två som de hade i utgångsläget.  

 

Företagen inom gruppen investeringar har en kraftig ökning av sitt rörelsekapital under året 

för nyemissionen därefter planar ökningen ut för att sedan minska  igen. Liknande mönster 

går  att  se  på  de  bolag  inom  gruppen övrigt  där  rörelsekapitalet  ökar  kraftigt  år  1,  för  att 

sedan minska till en nivå som är lägre än ursprungsläget. 

 

 4.2 Statistiskt signifikanta resultat och analys 
I kapitlet redogörs resultaten av de signifikanta testerna för att i de efterföljande kapitel 

4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3.analyserars utifrån respektive motiv för nyemissionen för att se på 

huruvida uppsatsens första hypotes stämmer eller inte. I den avslutande delen i kapitlet, 4.3, 

analyseras och besvara hypotes två.    

 
4.2.1 Företag med investeringsmotiv 
Investeringskvoten har bara en statistisk signifikant ökning. Ökningen är mellan år ‐1 och år 0 

för  de  företag  som  uppger  att  de  ska  använda  kapitalet  till  just  investeringar  (kvotvärdet 

INV).  En  signifikant ökning  saknas  för  år  1 och  år  2.  En möjlig  förklaring  är  att  det  ligger  i 

företagens  intresse  att  göra  investeringen  snarast  möjligt  efter  att  de  erhållen 

nyemissionslikvid.  Vid  en  nyemission  av  denna  typ  har  troligen  redan  investeringsbeslutet 

tagits  vilket  betyder  att  beslutet  bara  behöver  exekveras  när  företaget  har  fått 

nyemissionslikviden. Resultaten  tyder  alltså på  att  de  företag  som uppger  investering  som 

motiv  faktiskt  investerar  betydligt  mer  jämfört  med  året  innan  nyemissionen.  En  möjlig 

förklaring till att företag använder nyemission för att finansiera sina investeringar kan enligt 
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trade‐off teorin vara att de redan idag har en för hög skuldsättningsgrad. För att uppnå en 

optimal  kapitalstruktur  ändrar  de  därför  sammansättningen  av  eget  kapital  och  skulder 

genom en nyemission. 

 

Kim och Weisbach  (2008)  visar  att  företag  tenderar  att  spara en del  av  kapitalet de  får  in 

genom  nyemission.  Tendenserna  går  inte  att  påvisa  i  vår  studie  där  vi  inte  kan  se  någon 

signifikant ökning av  rörelsekapital då  företag anger  investering  som motiv  till nyemission. 

Inte heller Walker  och  Yosts  (2008)  resultat  att  investeringar  ökar  vid  nyemission,  oavsett 

vilket motiv som anges, går att styrka i vår studie.  

 
4.2.2 Företag med kapitalstrukturmotiv 
Testen av medianerna av alla företag med kapitalstrukturmotiv visar att företagen inte håller 

vad  de  lovar.  Det  finns  ingen  statistisk  signifikant  minskning  av  långfristiga  skulder 

(kvotvärdet LTD) och inte heller en statistisk signifikant ökning av rörelsekapital (kvotvärdet 

WC). De  flesta  företag  i denna urvalsgrupp anger att de vill öka  sin kassa av  likviditetsskäl 

eller betala av långfristiga skulder. Testerna indikerar att detta inte har skett.  

 

Nyemissionslikviden  bidrar  till  ökade  omsättningstillgångar, men  företagen  verkar  ha  ökat 

sina kortfristiga skulder  i samma grad, vilket är ett misslyckande ur  likviditetssynpunkt. Allt 

annat  lika  kvarstår  nämligen  den  absoluta  illikviditetsrisken  i  den  bemärkelsen  att 

rörelsekapitalet inte har ökat.  

 

Skuldkvoten  bör  rimligtvis  minska  hos  de  företag  som  uppger  att  de  ska  förbättra  sin 

kapitalstruktur.  Alternativt  bör  rörelsekapitalkvoten  öka,  då  ett  företag  med 

likviditetsproblem rimligtvis inte ökar sina korta skulder i samma utsträckning som de får in 

nyemissionslikvid.  Vårt  resultat  ligger  inte  i  linje med  tidigare  genomförd  studie  som  drar 

slutsatsen  att  företag  som  anger  skuldreduktion  som  motiv  istället  ökar  sina  långfristiga 

skulder  (Walker och Yost, 2008). Vi kan även se att motivet kapitalstruktur är ett generellt 

motiv vilket gör det svårt för aktieägarna att kontrollera hur kapitalet används.   
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Företag som hade kapitalstruktur som motiv har inte ändrat sin investeringskvot signifikant, 

vilket  kan  förklaras med  att  företagen  rimligtvis  är  återhållsamma  på  grund  av  likviditets‐ 

eller soliditetsproblem.  

 

Verksamheter  som  är  i  behov  av  att  förbättra  soliditeten  belastas  ofta  av  en 

förlustverksamhet.  På  grund  av  detta  är  det  svårt  för  dessa  företag  att  låna  upp  externt 

kapital till en långsiktigt hållbar ränta. Tesen från pecking order teorin om att nyemissioner 

med  kapitalstruktursmotiv  kan  ses  som  en  sista  utväg  att  finansiera  verksamheten  stärks 

genom att  vi  kan  se  att  ett  antal  företag  för  de undersökta  åren  inte  är med  i  studien på 

grund av konkurs. 

 

4.2.3 Företag med övrigt motiv 
Hamberg  (2001)  poängterar  hur  aktieägarna  har  ett  intresse  i  att maximera  avkastningen 

medans  företagsledningen prioriterar att bevara kapitalet  inom verksamheten. Ett otydligt 

definierat motiv gör det lättare för företagsledningen att använda kapitalet enligt sina egna 

preferenser  och  därmed bevara  kapitalet  inom verksamheten.  Studier  visar  på  att  företag 

kan  vara  avsiktligt  otydliga  i  sin  beskrivning  av  motivet  till  nyemission,  för  att  öka 

handlingsutrymmet  (Walker  &  Yost,  2008).  Det  kan  vara  ett  tecken  på  att  det  råder 

informationsasymmetri. Företagen garderar sig hellre genom att täcka båda områden för att 

skapa ett större handlingsutrymme och garanterat uppfylla sitt motiv än att inrikta sig på ett 

tydligt motiv med risken att misslyckas. 

 

Enligt  Barclay  och  Litzenberg  (1987)  kan  ett  generellt  motiv  tyda  på  att  övervärderade 

företag  använder  nyemission  för  att  sänka  värdet  på  verksamheten  och  på  så  sätt  bättre 

spegla dess verkliga värde.  

 

De  nyemissionstillfällen med motivet  övrigt  analyseras  inte  vidare  på  grund  av  att  det  är 

svårt att avgöra om de faktiskt har följt sina motiv. Därmed är inte ägarstrukturen för dessa 

företag  intressant  att  jämföra  med  resterande  data.  Gruppen  utgörs  av  åtta  stycken 

nyemissionstillfällen. Nyemissionstillfällena som har placerats i kategorin övrigt har otydliga 

skäl  till  nyemissionen  eller  bara  ett  motiv  som  är  en  kombination  av  lika  delar 

kapitalstrukturförbättringar som investeringar. 
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4.3 Undersökning av samband mellan ägarstruktur och att motiv följs 
Undersökningen av sambandet tar inte hänsyn till vilken typ av motiv företaget har. Fokus 

ligger på huruvida företagen har uppfyllt sina motiv, och dess samband med ägarstruktur. 

 

4.3.1 Deskriptiv statistik 

  Antal  Fördelning 

Ej uppfyllt motiv  10  20,83 % 

Uppfyllt motiv  38  79,17 % 

Totalt  48  100 % 

Tabell 4. 

Tabell 4 visar fördelningen av motivuppfyllnad hos de företag som anger kapitalstruktur eller 

investeringar som motiv. De utgörs av totalt 48 stycken nyemissionstillfällen. 

 

Ägande  Institutionellt  Insiders  Fonder 

Institutionellt  1  ‐ 0,45  0,50 

Insider  ‐ 0,45  1  ‐ 0,05 

Fonder  0,50  ‐ 0,05  1 

Tabell 5.  

Tabell 5 visar korrelationen mellan ägarvariablerna, som vi i vår analys antar är oberoende. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6. 

Bransch  Antal  Fördelning 

Hälsa & sjukvård  16  33 % 

IT  13  27 % 

Sällanköpsvaror  10  21 % 

Industri  3  6 % 

Material  2  4 % 

Finans  2  4 % 

Dagligvaror  1  2 % 

Energi  1  2 % 
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Tabell  6  visar  fördelningen  av  de  olika  branscher  de  undersökta  företagen  verkar  i. 

Branschindelningen är gjord av NASDAQ OMX. Det är denna branschindelning som definierar 

dummyvariablerna för branschtillhörighet i den logistiska regressionsanalysen. 

 

Tabell 7 

Tabell 7 visar medelvärden, medianer och standardavvikelser för de olika ägarkategorierna. 

 

4.3.2 Test med hjälp av Mann‐Whitney 
Denna metod testar skillnaderna mellan ägardata för de företag som har och inte har 

uppfyllt sitt motiv till nyemissionen. Testet visar att andelen institutionellt ägande är högre 

hos de företag som har uppfyllt motivet för nyemissionen. Sambandet uppfyller kravet för 

enstjärnig (*) signifikans. 

 
Ägargrupper  Median, ägande (%)  Sannolikhetsvärde 

Insiders    0,526 

Uppfyllt motiv  24,89   

Ej uppfyllt motiv  28,01   

Institutioner    0,066* 

Uppfyllt motiv  22,93   

Ej uppfyllt motiv  4,02   

Fonder    0,293 

Uppfyllt motiv  3,11   

Ej uppfyllt motiv  8,19   

Tabell 8.  

 

Ägarkategori (%)  Medel  Median  Standardavvikelse 

Institutionellt ägande  22,07  11,45  21,43 

Insiderägande  30,51  26,54  21,92 

Fondägande  11,63  6,69  12,43 

Tillgångar (log med bas e, 
tkr) 

12,55  12,60  1,90 
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Tabell 8 visar resultat från Mann‐Whitneys test. Sannolikhetsvärdet visar sannolikheten för 

att få samma skillnad igen mellan de olika proven givet att nollhypotesen om att ägande är 

lika i båda grupperna stämmer. 

 

4.3.3 Logistisk regressionsanalys 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell  9.  Koefficienterna  är  beräknade  genom  logistisk  regressionsanalys. Då  alla  sannolikhetsvärden överstiger  10 %, 

saknas  signifikanta  resultat  för att kunna  förkasta nollhypotesen att det  inte  finns ett  samband mellan efterlevnad av 

motiv och olika typer av ägare, bransch och storlek på företagets tillgångar. 

 
Resultatet  i  logistiska  regressionsanalysen  (se  tabell  9)  undersöker  hur  stor  del  av 

ägargrupper,  storlek  på  företag,  och  branschtillhörighet,  som  avgör  sannolikheten  att 

nyemissionslikviden används till motivet företaget har uppgett. Funktionen definieras bekant 

som att sannolikheten att den beroende variabeln tar värdet 1, det vill säga att  företaget  i 

fråga inte följer sina motiv. Analysen hittar inga signifikanta samband mellan uppfyllelse av 

motiv vid nyemission och de oberoende variablerna vi har valt att analysera. Resultat ligger 

inte  i  linje med det Mann‐Whitney  test  som  tidigare har  gjorts på  samma ägardata. Detta 

skulle kunna bero på att  logistisk  regressionsanalys kan ge missvisande resultat vid  för  lite 

data.  

 

Beskrivning  Koefficient  ∂  Sannolikhetsvärde 

Konstant  ‐0.63  3,41  0,85 

Institutionellt ägande  ‐0,05  0,04  0,23 

Insiderägande  ‐0,01  0,02  0,62 

Fondägande  0,01  0,05  0,91 

Logaritmen (e) av tillgångar  0,01  0,25  0,98 

Sällanköpsvaror 
(branschdummy) 

0,60  1,03  0,56 

Industri (branschdummy)  1,34  1,50  0,37 

IT (branschdummy)  0,38  1,06  0,72 
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Tilläggas ska att alla dummyvariabler för branschtillhörighet kunde inte används då vissa var 

perfekt  korrelerade  med  dummyvariabeln  för  motivefterlevnad.  Slutsatsen  av  att  inga 

statistiskt  signifikanta  samband  hittas  är  att  de  oberoende  variablerna  misslyckas  i 

tillfredställande grad att förutsäga sannolikheten för att företaget i fråga inte ska leva upp till 

nyemissionsmotivet. 

 

4.3.4 Analys av testernas resultat 
Den  logistiska  regressionsanalysen hittar  inga  samband mellan uppfyllelse av motiv  kontra 

stolek  på  företag  (mätt  i  tillgångar),  branschtillhörighet  eller  ägande.  Storleken  på  företag 

och branschtillhörighet är variabler som används för att öka tillförlitligheten i testet. Att bara 

undersöka ägarkonstellationerna skulle kunna ge skensamband, som egentligen beror på en 

variabel vi inte har tagit i beräkning. 

 

Resultat  från Mann‐Whitney tyder dock på att det  institutionellt ägande är högre  i  företag 

som uppfyller sitt motiv kontra de som inte gör det. Denna skillnad är signifikant (*). 

 

Enligt  Jensen och Meckling  (1976) bidrar  institutionellt ägande till  lägre kostnader  för eget 

kapital.  En  låg  kostnad  för  eget  kapital  tror  vi  skapar  incitament  för  företag  att  använda 

nyemissioner som finansieringsalternativ istället för att låna pengarna. Då de institutionella 

ägarna  agerar  som  övervakare  och  ser  till  att  allt  går  rätt  till  borde  företagen  vara  mer 

benägna att  följa sina utsatta motiv. Detta skulle delvis kunna vara en förklaring till att vi  i 

vårt resultat ser att institutionellt ägande är högre i de företag som följer sina motiv.  

 

Blockägande av utomstående ägare,  som  till  exempel  institutioner med  stora  ägarandelar, 

kan  ses  utifrån  två  perspektiv.  Davidson  &  Singh,  (2003) menar  att  dess  roll  är  obetydlig 

medans Edmans (2009)  istället visar på att utomstående blockägande  indirekt kan påverka 

styrandet av företaget. Trots att blockägarna inte nödvändigtvis har direkt makt i företaget 

har de  inflytande på grund av dess möjlighet  till exit.  En  försäljning av en  större aktiepost 

skulle sänka värdet på företaget vilket resulterar i att företagsledningen ofta agerar i större 

aktieägares  intresse.  Därför  finns  det  incitament  för  ledningen  att  agera  i  aktieägarens 

intresse,  och  för  företagsledningen  att  arbeta  långsiktigt.  Det  är  en  möjlig  förklaring  till 
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varför institutionellt ägande är överrepresenterat i de företag som verkar i enlighet med sitt 

motiv till nyemissionen. 

 

I testen saknas indikationer på att insiderägande minskar agentproblematiken. En förklaring 

skulle kunna vara att ägarstrukturen i denna studie inte är hämtad samtidigt som tillfället för 

nyemissionen. Insiders är en ägargrupp som möjligen ändras oftare än institutionellt ägande 

och fondägande. Detta skulle kunna förklara vårt resultat – att  insiderägande inte påverkar 

motivefterlevnad vilket är beroende av en agentproblematik. Resultatet motsäger Davidson 

och  Singh  (2003),  som  menar  att  insiderägande  reducerar  agentkostnader  och 

agentkonflikter, vilket borde påverka motivefterlevnad positivt.  

 

Resultatet ovan kan förklaras med agentproblematiken. När ledningen inte följer det angivna 

motivet  drar  vi  slutsatsen  att  de  inte  agerar  i  aktieägarnas  intresse  utan  i  ledningens 

egenintresse. Vårt resultat  indikerar att det är företag med högt institutionellt ägande som 

följer motiven.  Tolkningen  är  att  en  stor  andel  institutionella  ägare  bidrar  till  kontroll  och 

övervakning  av  företagsledningen.  Avsaknad  av  kontroll  och  övervakning  möjliggör  för 

ledningen  att  agera  utifrån  sina  egna  preferenser  och  visar  ingen  hänsyn  till  aktieägarna. 

Däremot  aktieägarna  med  liten  röstandel  har  svårt  att  påverka  företaget  och  deras 

inflytande är i princip obetydligt. Trots det väljer vissa av dem att medverka i en nyemission 

då de inte vill se aktiekapital minska genom utspädning 

 

Nyemission  är  ett  finansieringsalternativ  som  skapar  ett  stort  handlingsutrymme  för 

ledningen  i  jämförelse med om de tagit ett  lån via ett kreditinstitut. Detta på grund av att 

sådana lån kan villkoras, vilket begränsar ledningens användningsområden. Någon som inte 

ligger i agenternas intresse, då ett rimligt antagande är att de vill ha maximal flexibilitet och 

utrymme att agera utan att styras av kreditgivarens klausuler. 

 

För  företag  som  inte  lever  upp  till  sitt  motiv  uppstår  en  kostnad.  Nästa  gång  företaget 

behöver  göra  en  nyemission,  kan  förtroendet  vara  förbrukat,  och  nyemissions  riskerar  att 

inte fulltecknas. Kostnaden uppstår då i att företaget antingen måste skaffa en garant, eller i 

den  alternativkostnad  som  tillkommer  då  företagets  nyemission  inte  fulltecknas. 
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Kostnaderna faller in i definitionen av agentkostnad, då det är en kostnad som skapas av att 

ägarna har dålig kontroll över att ledningen agerar i enlighet med ägarnas bästa. 

Kapitel 5 Slutsats 
 
5.1 Slutsats 
Användandet av tillskjutet kapital från nyemissioner har huvudsakligen använts som ett sätt 

att  finansiera en minskning av  risken  som är  förknippad med dålig  likviditet eller  soliditet, 

eller  för  att  finansiera  investeringar.  Det  har  visat  sig  att  nyemissioner  genomförs  både  i 

bättre och sämre  tider vilket är  intressant när man värderar det ur  företagens synsätt och 

kostnad  för  lånat  kapital. När uppsatsarbetet  startade  formulerades en  frågeställning med 

förhoppningar om att kunna utröna om motiven till nyemissioner uppfylls i Sverige, och om 

det finns något samband mellan detta och hur företagets ägarstruktur ser ut.  

 

Oavsett motiv till nyemission förefaller det vara viktigt att motiven följs, vilket mynnade ut i 

en första hypotes. Vår studie visar att företag som har gjort nyemissioner mellan 2004‐2008 

inte alltid följer sitt motiv till dem. Åren som undersöktes innefattade en turbulent tid på de 

finansiella marknaderna, vilket kan förklara den höga andel företag som behövde minska sin 

illikviditet  och  stärka  sin  soliditet.  Företag  vars motiv  var  att  finansiera  investeringar med 

hjälp av nyemissioner verkar också ha gjort detta. Vår studie finner dock  inget som styrker 

att  medlen  från  de  nyemissioner  som  gjorts  i  syfte  att  förbättra  kapitalstrukturen  har 

använts  på  det  sätt  som  avsetts.  Därmed  förkastas  vår  första  hypotes  om  att  alla  företag 

följer sina motiv till nyemissionen.  

 

Vår utgångspunkt har varit att ett företags ägarkonstellation påverkar hur väl företagen lever 

upp till angivna motiv för nyemissionerna. Hypotes nummer två i blev därför att undersöka 

om  insiders  ägarandel  har  ett  positivt  samband  med  hur  väl  företagen  följer  sina 

nyemissionsmotiv. Detta på grund av att teori vi har tagit del av tyder på att detta samband 

finns.   

 

 

Tidigare studier har visat att insiderägande reducerar agentproblematiken. Våra resultat kan 

inte styrka detta, då vi inte finner ett samband mellan insiderägande och benägenheten för 
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företag  att  agera  utifrån  sina  motiv  till  nyemissionen.  Vi  kan  följaktligen  förkasta  andra 

hypotesen om att  insiderägande ökar benägenheten för företag att  leva upp till sina motiv 

till nyemissionen. Frågan om dess påverkan grundar sig troligen mer på om ägaren är aktiv 

eller passiv. Även om en passiv ägare kan använda exit och därmed påverka aktiekursen är 

en aktiv ägare den som har mer möjligheter att påverka beslut i företaget.   

 

Resultaten visar, vilket delvis kan styrkas av andra studier, att institutionellt ägande är högre 

hos de företag vars bolagsledning agerar i ägarnas intresse. Den slutsatsen drar vi utifrån att 

företag med högt institutionellt ägande i högre utsträckning använder nyemissionsmedel till 

det som avsetts.  

 
Resultaten i vår studie bör ses i ljuset av den tämligen lilla populationen. Som läsare bör man 

även väga in det faktum att bolagsstrukturerna är hämtade från en annan tidsperiod än för 

bokslutsdata  vilket  är  en  svaghet  i  vår  studie  som gör  att man måste  vara  något  sparsam 

med  att  dra  för  stora  slutsatser  på  området.  Trots  dessa  brister  är  ämnet  och  resultatet 

intressant då det  inte tidigare har gjorts några studier  inom detta specifika område på den 

svenska marknaden.   

 

5.1 Fortsatta studier 
En intressant fortsättning på studien hade varit att granska företagens ekonomiska resultat 

kopplat till hur de följt sina motiv för att se om det går att se på om huruvida nyemission är 

ett  bra  sätt  att  externt  finansiera  sin  verksamhet.  Då  företag  använder  nyemissioner 

frekvent  samtidigt  som  teorier menar på att nyemissioner är ett  tämligen ohälsosamt  sätt 

att finansiera verksamheten med skulle det vara av intresse att titta vidare på detta.  

 

Vidare vore det intressant att analysera frågeställningen med utökat nyckeltal i kombination 

en kvalitativ studie med ett antal intervjuer till de företag som genomgått nyemission för att 

få en bättre bild av hur de ser på sitt val av  finansieringsalternativ. En kvalitativ studie där 

intervjuer  genomförs  innan  genomförd  nyemission  för  att  bättre  skapa  en  bild  av 

anledningen  till  beslutet  samt  att  följa  upp  resultatet  hade  tillfört  arbetet  en  ytterligare 

dimension av värde. 



 38 

Kapitel 6 Källförteckning 

 

6.1 Tryckta källor 
Alvesson, Mats & Svenningsson, Stefan. 2007. Organisationer, Ledning och Processer. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Berk, Jonathan B. & DeMarzo, Peter M. 2011. Corporate Finance: The Core. Second edition, 

Boston: Pearson Education   

 

Berle, Adolf. A &. Means, Gardiner. C. 1932. The Modern Corporation and Property.  

New York: Macmillan 

 

Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim‐Paul, Finn. 2006. Att utreda, forska och rapportera. 8 

uppl. Malmö: Liber 

 

Hamberg, Mattias 2001. Strategic financial decisions. Malmö: Liber ekonomi 

 

Hedlund, Gunnar (red.) 1985. Institutioner som aktieägare: förvaltare? industrialister? 

klippare? Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle (SN&S) 

 

Jacobsen, Dag Ingvar. 2002. Vad, Hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

6.2 Akademiska avhandlingar 
Barclay, Michael. J & Litzenberg, Robert. H. 1987. Announcement effects of new equity issues 

and the use of intraday price data. The Wharton School, University of Pennsylvania. 

 

Hirschman, Albert. O. 1970. Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, 

Organizations, and States. Cambridge, MA: Harvard University Press 

 



 39 

Gillan, Stuart. L. & Starks, Laura. T. 2003. Corporate Governance, Corporate Ownership, and 

the Role of Institutional Investors: A Global Perspective.  Weinberg Center for Corporate 

Governance Working Paper No. 2003‐01. University of Delaware   

 

6.3 Vetenskapliga artiklar  
 
Edamans, Alex. 2009. Blockholder Trading, Market Efficiency, and Managerial Myopia,  

The Journal of Finance, vol LXIV, no 6. pp. 2481‐2512. 

 

Jensen, Marlin. R.H, Crutchley, Claire. E & Hudson, Carl. D. 1994. Market Reaction to Equity 

Offers Reasons: That Information Do Managers Reveal? Journal of Economics and Finance, 

Vol. 18, 3, pp. 313‐329. 

 

Jensen, Michael. C. & Meckling, William. H. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Ecominics, Vol. 3, 3, pp. 305‐360. 

 

Kim, Woojin & Weisbach.  Michael. S. 2008. Motivations for Public Equity Offers: An 

International Perspective. Journal of Financial Economics, Vol. 87, 2, pp. 281‐307. 

 

Myers, Stewart. C. & Majluf, Nicholas. S. 1983. Corporate Financing and Investment 

Decisions when Firms Have Information that Investors do Not Have. Journal of Financial 

Economics, Vol. 13, No 2, pp. 187‐221. 

 

Myers, Stewart. C. 1984. The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance, Vol. 39, No 3, pp. 

575‐592. 

 

Ross, Stephen. A. 1977. The Determination of Financial Structure: The Incentive‐Signalling 

Approach. The Bell Journal of Economics, Vol. 8, No. 1. pp. 23‐40.  

 

Singh. Manohar, Davidson III. & Wallace.N. 2003. Agency costs, ownership structure and 

corporate governance mechanisms. Journal of Banking & Finance Vol. 27, No 5. pp. 793–816.  

 



 40 

Walker, Mark. D. & Yost, Keven. 2008. Seasoned Equity Offerings: What Firms Say, Do, and 

How The Market Reacts.  Journal of Coporate Finance, Vol. 14, No 4, pp. 376‐386. 

 

Kraus, Alan. & Litzenberger, Robert. H. 1973. A State‐Preference Model of Optimal Financial 

Leverage. Journal of Finance, Vol. 28, No 4. pp. 911‐922. 

 

6.4 Elektroniska källor 
 
Nasdaq OMX 

http://nordic.nasdaqomxtrader.com/newsstatistics/corporateactions/Stockholm/Issues/ 

(2011‐11‐20) 

 

Google 

http://www.google.com/finance?cid=682852 (2011‐11‐20) 

http://www.google.com/finance?cid=673951 (2011‐11‐20) 

 

Thomson Reuters 

Ägardata från Datastream (2011‐11‐20) 

 

Retiever Sverige 

http://www.retriever.se (2011‐11‐20) 

 

SvD 

(2010‐10‐19) Bränström, Sara, Kraftigt fall för nyemissioner.  

Hämtat från http://www.svd.se/naringsliv/kraftigt‐fall‐for‐nyemissioner_5531947.svd (2011‐

11‐01)  

 

SvD 

(2010‐03‐17) Flood, Linda. Rekordår för nyemissioner.  

Hämtat från: http://www.svd.se/naringsliv/rekordar‐for‐nyemissioner_4435669.svd (2011‐

11‐01) 

 



 41 

6.5 Rapporter  

Bolagsverkets samlade bolagsinformation. Hämtat från   

http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/nyemission/inc/utskrift_v

anlig_version.html (2011‐11‐20) 

 


