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Sammandrag 
Det har blivit allt vanligare att företag genomför aktieåterköp för att tillhandahålla 

aktier till incitamentsprogram. Tidigare forskning har visat att marknaden reagerar 

med en positiv avvikelseavkastning på 3-4 % kring annonseringen av ett 

återköpsprogram. Senare studier har funnit att återköpsprogram i samband med 

incitamentsprogram har en lägre positiv avvikelseavkastning kring 

annonseringsdagen. Syftet med vår studie är således att undersöka huruvida en 

avvikelseavkastning uppstår när ett företag annonserar att de ska starta ett 

återköpsprogram, där incitamentsprogram är den enda anledningen till aktieåterköpet. 

Vidare ämnar vi undersöka huruvida återköpsprogrammen minskar kostnaderna för 

företagets incitamentsprogram och såldes motiverar en positiv avvikelseavkastning. 

Resultatet i undersökningen visar ingen statistisk signifikant avvikelseavkastning 

under annonseringsdagen och nästföljande dag. Vidare finner vi att företagen 

genomsnittligt inte minskar kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att 

genomföra återköpsprogram. 

 

Nyckelord: Avvikelseavkastning, aktieåterköp, incitamentsprogram, eventstudie. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En lagändring den 10 mars 2000 gjorde att svenska publika bolag kunde köpa tillbaka 

egna aktier. Sverige var då den sista medlemsstaten inom EU att tillåta publika bolag 

att förvärva egna aktier. Det finns flera olika anledningar till att företag beslutar om 

att köpa tillbaka egna aktier. Dels kan aktieåterköp vara ett sätt för företagsledningen 

att transferera överskottslikviditet till aktieägarna. Då företaget köper tillbaka egna 

utestående aktier på den öppna marknaden så kommer värdet på de kvarvarande 

aktierna att höjas, förutsatt att företaget makulerar de återköpta aktierna. Ett företag 

kan också köpa tillbaka egna aktier på den öppna marknaden för att sedan använda de 

återköpta aktierna i incitamentsprogram. Alternativet skulle vara att emittera nya 

aktier. Vid en nyemission kommer dock antalet utestående aktier att öka, vilket 

innebär att nyckeltal som vinst per aktie kommer att minska. I en studie av Brav et al. 

(2005) finner de att ett stort antal amerikanska företag köper tillbaka egna aktier för 

att förbättra sina finansiella nyckeltal.  

 

Att företag i Sverige inte tilläts köpa tillbaka egna aktier fram till mars 2000 har sin 

grund i 1895-års aktiebolagslag. Det ansågs att risken för ett åsidosättande av 

borgenärsskyddet var alldeles för stort eftersom reglerna för nedsättning av 

aktiekapitalet för enkla att kringgå genom ett aktieåterköp. Det fanns även en risk att 

handel i egna aktier skulle leda till kursmanipulationer och otillbörlig handel. 

Förbudet mot handel i egna aktier togs sedan bort främst för att lagstiftarna ville 

förbättra bolagens möjligheter att återföra överskottslikviditet till aktieägarna. 

(Nilsson, 2015) 

 

Ur ett historiskt perspektiv är det amerikanska bolag som har köpt tillbaka flest egna 

aktier. Det kan dels bero på att i USA har aktieåterköp på den öppna marknaden varit 

tillåtet sedan 1980-talet. Omfattningen av antalet aktieåterköp bland amerikanska 

företag nådde en milstolpe år 1998 då det köptes tillbaka egna aktier till ett större 

värde än vad som delades ut genom aktieutdelning (Grullon et al., 2000). Företag i 

både Sverige och resten av Europa har generellt följt samma trend som i USA och år 

2005 köpte europeiska bolag tillbaka aktier för ett större värde än vad som delades ut 

genom aktieutdelning (von Eije et al., 2008).  
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1.2 Problemdiskussion 
Tidiga studier som har studerat aktieåterköp finner att när nyheten om att ett företag 

ska starta ett återköpsprogram blir offentligt återföljs det av en positiv 

marknadsreaktion. Studierna har uppmätt en positiv avvikelseavkastning kring 3-4 % 

vid annonseringsdagen när ingen hänsyn har tagits till det bakomliggande syfte för 

återköpsprogrammet (Dann, 1981: Vermaelen, 1981).  

 

Flera studier har undersökt i vilken utsträckning aktieåterköp genomförs med syfte att 

tillhandahålla aktier till incitamentsprogram. Jolls (1998) undersöker om det finns ett 

samband mellan ökningen i aktieåterköp och ökningen av aktieoptioner som 

kompensation till högsta företagsledningen. Jolls (1998) menar att aktieåterköp kan 

vara att föredra som ett sätt att överföra överskottslikviditet till aktieägarna jämfört 

med vanlig aktieutdelning då det påverkar priset per aktie. Hon finner att företag som 

använder sig mer av aktieoptioner i sina incitamentprogram tenderar också att föredra 

aktieåterköp framför traditionell aktieutdelning. I en artikel av Weisbenner (1999) 

undersöker han hur ökningen av aktieoptioner i incitamentsprogram har påverkat 

företagens utdelningspolitik. Han finner bland annat i linje med Jolls (1998) att 

företag är mer benägna att köpa tillbaka egna aktier om de har många aktieoptioner 

utstående. Även Weisbenner (1999) menar att en förklaring kan vara att 

företagsledningen vill transferera överskottslikviditet genom aktieåterköp istället för 

traditionell aktieutdelning för att inte minska värdet på sina aktieoptioner.  

 

Kahle (2002) undersöker om det finns ett samband mellan aktieåterköp och 

incitamentsprogram till de anställda som innehåller aktieoptioner. Hon finner att det 

är mer sannolik att ett företag annonserar ett återköpsprogram när totala 

inlösningsbara optioner som en procentandel av utestående aktier är högt eller när en 

stor andel utestående optioner nyligen har lösts in.  Kahle (2002) undersöker även 

marknadsreaktionen vid annonseringen av ett återköpsprogram där det är sannolik att 

återköpet har som syfte att tillhandahålla aktier till företagens incitamentsprogram. I 

likhet med Dann, (1981) och Vermaelen, (1981) finner hon att marknaden reagerar 

positivt, med en genomsnittlig avvikelseavkastning på 1.6 %. Det är dock en lägre 

positiv avvikelseavkastning än den som uppmättes då ingen hänsyn togs till det 



	 5	

bakomliggande syftet av återköpsprogrammet. Det indikerar att marknaden i viss mån 

tar hänsyn till syftet bakom återköpsprogrammet och värderar aktien därefter.  

 

Studierna av Dann, (1981), Vermaelen (1981), Jolls (1998), Weisbenner (1999) och 

Kahle (2002) undersöker aktieåterköp bland amerikanska företag där det inte 

föreligger någon skyldighet att redogöra för i vilket syfte återköpet har. Företag på 

den svenska marknaden är däremot skyldiga att klargöra för motivet bakom 

aktieåterköpet. Det gör det möjligt att sortera återköpsprogrammen utifrån det 

bakomliggande syftet och studera om marknadsreaktionen skiljer sig åt. Råsbrant 

(2013) använder sig av denna reglering och finner tydliga skillnader i 

avvikelseavkastningen utifrån vilket syfte som ligger bakom aktieåterköpet.  

Råsbrant (2013) fann att företag i genomsnitt hade en positiv avvikelseavkastning på 

3.09 % när företaget ansåg att aktien var undervärderad som syftet för aktieåterköpet. 

Han fann att företag som angav att incitamentsprogram var anledningen bakom 

aktieåterköpet hade en betydligt lägre avvikelseavkastning på 0.86 %. Råsbrant 

(2013) menar att då syftet bakom aktieåterköpet generera olika marknadsreaktioner är 

det viktigt att förstå varför aktieåterköpet genomförs för att kunna värdera aktiekursen 

korrekt.  

 

Kahle (2002) diskuterar i sin studie att den ekonomiska rationaliteten för att köpa 

tillbaka egna aktier för att sedan använda dem i incitamentsprogram inte är helt tydlig. 

Hon menar att alternativet vore att företaget emitterar nya aktier som sedan används 

vid en eventuell inlösen av optioner. Kahle (2002) menar att en möjlig förklaring är 

att företag vill undvika en utspädning av nyckeltalet vinst-per-aktie. Vid en 

nyemission ökar företagets utestående aktier och därmed sjunker företagets vinst per 

aktie. Ett aktieåterköp i samband med inlösen av optioner kommer, allt annat lika, 

lämna antalet utestående aktier oförändrat och därmed också vinst per aktie 

oförändrat. Råsbrant (2013) menar att om investerare naivt följer nyckel som vinst-

per-aktie i samband med aktieåterköp finns det risk för att företag värderas på fel 

grunder. Till exempel ökade det svenska snusföretaget Swedish Matchs sin vinst med 

25 % mellan 2004 och 2014, medan de under samma period mer än fördubblade sin 

vinst per aktie på grund av aktieåterköp (Bråse, 2015).  
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Att säkerställa kostnader för incitamentsprogram är en frekvent förekommande 

anledning till varför företag köper tillbaka egna aktier. Genom att köpa tillbaka egna 

aktier skapar företag ett skydd mot en eventuell uppgång i aktiekursen, vilket annars 

skulle medföra att kostnaden för incitamentsprogrammet hade ökat. Om aktiekursen 

däremot sjunker, kommer företaget ha gjort en dålig affär och kostnaden för 

incitamentsprogrammet blir högre. Alternativet för företaget att förse sina 

optionsprogram med aktier är att emittera nya aktier. Kostnaden för emissionen är 

aktiepriset dagen innan nästa bolagsstämma. Denna kostnad representerar således 

även alternativkostnaden för företag som återköper aktier. Om det genomsnittliga 

återköpspriset under återköpsprogrammet var lägre än priset dagen innan nästa 

bolagsstämma har företaget lyckats minska kostnaderna för sitt incitamentsprogram. 

Återköpsprogrammen har således utgjort en positiv investering för företaget vilket 

torde motivera en positiv avvikelseavkastning. 

 

Genom vår studie vill vi bidra med ökad insikt i företags aktieåterköp med 

incitamentsprogram som anledning. Tidigare studier har uppmätt en positiv 

avvikelseavkastning för aktieåterköp i samband med incitamentsprogram men menar 

att rationaliteten bakom påvisad avvikelseavkastning ter sig oklar. Vår studie ämnar 

undersöka huruvida en avvikelseavkastning uppstår då företag annonserar att de 

ämnar genomföra återköpsprogram där den enda anledningen till återköpsprogrammet 

är företagets incitamentsprogram. Vi vill även undersöka om den positiva 

avvikelseavkastningen, vilken tidigare studier funnit, kan motiveras av att 

återköpsprogrammen leder till minskade kostnader för företagets incitamentsprogram. 

 

Syftet med studien är således att undersöka hur marknaden reagerar vid 

annonseringen av ett återköpsprogram, där det enda motivet till återköpet är kopplat 

till företagets incitamentsprogram. Vidare ämnar vi undersöka huruvida företag 

minskar kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att genomföra aktieåterköp. 

1.3 Disposition  
Studiens fortsatta disposition är indelad enligt följande. Kapitel 2 ger en överblick av 

olika återköpsmetoder, i vilket syfte aktier köps tillbaka, lagar och restriktioner 

gällande aktieåterköp samt incitamentsprogram i Sverige. Kapitel 3 består av studies 

teoretiska ramverk där den effektiva marknadshypotesen presenteras. I samma kapitel 
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presenteras även studiens hypoteser baserad på tidigare forskning. Kapitel 4 

presenterar de data vilka studien baseras på. Kapitel 5 beskriver samt motiverar den 

metod som används i undersökningen. I kapitel 6 presenteras studiens resultat.  I 

kapitel 7 diskuteras studiens resultat, studiens tillförlitlighet samt slutsatser och 

förslag på framtida forskning.  

2. Aktieåterköp och incitamentsprogram i Sverige 
 

2.1 Tillvägagångsätt för aktieåterköp 
Enligt Råsbrant (2013) köper svenska företag vanligtvis tillbaka aktier genom ett köp 

på den öppna marknaden eller genom ett riktat förvärvserbjudande med 

säljrättigheter. Ett riktat förvärvserbjudande innebär att varje aktieägare får en 

säljrättighet per aktie och ett bestämt antal säljrättigheter gör att aktieägaren kan sälja 

en aktie tillbaka till företaget för ett fast pris under en specifik period. Enligt Råsbrant 

(2013) är aktieåterköp via den öppna marknaden en mer flexibel metod då företaget 

enklare kan bestämma antalet aktier som köps tillbaka och när aktieåterköpet ska ske.  

2.2 Aktieåterköp – Bakomliggande motiv och marknadsreaktion 
Det finns flera olika motiv bakom beslutet att köpa tillbaka egna aktier. Här 

presenteras några av de bakomliggande motiv som gör att företag köper tillbaka egna 

aktier.  

2.2.1 Undervärdering 

Bedömer företagsledningen att deras aktie är undervärderad kan de köpa tillbaka egna 

aktier som en lönsam investering (Råsbrant, 2013). Ett aktieåterköp på den öppna 

marknaden tillåter även, oavsett i vilket syfte aktierna köps tillbaka, att 

företagsledningen kan vänta tills aktien anses vara undervärderad. Brav et al. (2005) 

fann i sin intervjustudie att 86.4 % av de intervjuade företagen ansåg att 

undervärdering var en viktig eller mycket viktig faktor för beslutet om att köpa 

tillbaka egna aktier. Råsbrant (2013) fann att då undervärdering var minst ett av 

motiven bakom aktieåterköpet reagerade marknaden med en positiv 

avvikelseavkastning på 3.09 % kring annonseringsdagen. 
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2.2.2 Förbättring av finansiella nyckeltal 

Efter ett aktieåterköp kommer det totala antalet utestående aktier att minska, oavsett 

om de återköpta aktierna makuleras eller lagras inom företaget. Nyckeltal som 

exempelvis vinst per aktie kommer därför att öka efter ett aktieåterköp. Brav et al. 

(2005) fann att 76 % av de intervjuade företagen ansåg att öka nyckeltalet vinst per 

aktie var en viktig eller mycket viktig faktor för beslutet om att köpa tillbaka egna 

aktier. Råsbrant (2013) fann att då minst en av anledningarna bakom aktieåterköpet 

var för att förbättra finansiella nyckeltal reagerade marknaden med en positiv 

avvikelseavkastning på 1.97 % kring annonseringsdagen. 

2.2.3 Transferering av överskottslikviditet till aktieägare 

Easterbrook (1984) och Jensen (1986) argumenterar för att företag med 

överskottslikviditet kan göra större aktieåterköp eller höja aktieutdelningarna för att 

minimera agentkostnader mellan företagsledningen och aktieägarna, annars är risken 

stor att överskottslikviditeten investeras i olönsamma projekt. Dock finner Brav et al. 

(2005) att ca 80 % av de intervjuade företagen ansåg att ökad resurseffektivitet inte 

var av någon betydelse för beslutet om att köpa tillbaka egna aktier. Råsbrant (2013) 

argumenterar istället för att aktieägarna kan tänka annorlunda än vad 

företagsledningen gör och därmed se positivt på ett utflöde av överskottslikviditet. En 

positiv avvikelseavkastning på 2.6 % kring annonseringsdagen uppmättes då 

kapitalstruktur eller distribution av överskottslikviditet angavs som minst ett av 

motiven till aktieåterköpet (Råsbrant, 2013). 

2.2.4 Incitamentsprogram 

Det finns flera skäl för ett företag att genomföra aktieåterköp i samband med 

incitamentsprogram. Företag kan föredra att köpa tillbaka egna aktier för att använda 

aktierna vid inlösen av optioner, som innehas av de anställda som en del av 

incitamentsprogrammet, istället för att emittera nya aktier (Råsbrant, 2013). Genom 

att köpa tillbaka egna aktier motverkas den utspädningseffekt inlösen av optioner har 

på nyckeltalet vinst per aktie, vilket är viktigt för företag då vinst per aktie används 

för att utvärdera ett företags lönsamhet (Råsbrant, 2013). Resultat av Weisbenner 

(2000) från ett urval av stora amerikanska företag visar att företag kontinuerligt köper 

tillbaka egna aktier över livstiden av en option som neutraliserar mycket av 

utspädningseffekten på vinst per aktie. Brav et al. (2005) fann att 67.6 % av de 



	 9	

intervjuade företagen anser att motverka den utspädningseffekt som en inlösen av 

optioner har på nyckeltalet vinst per aktie är en viktig eller mycket viktig faktor för 

beslutet om att köpa tillbaka egna aktier.  

2.3 Regler gällande förvärv av egna aktier i Sverige  
År 2000 avskaffades delvis förbudet mot förvärv av egna aktier. Då gavs publika 

bolag möjlighet att förvärva upp till tio procent av egna utgivna aktier. 

Bolagsstämman ska besluta om förvärv av egna aktier ska genomföras men det finns 

möjlighet till att delegera beslutsfattandet till styrelsen. Bolagsstämman bemyndigar 

då styrelsen att kunna förvärva egna utgivna aktier som maximalt kan uppnå till tio 

procent av utestående aktier fram till nästa bolagstämma. Aktieåterköpet kan ske 

direkt över en reglerad marknad eller motsvarade marknad, eller genom ett riktat 

förvärvserbjudande till samtliga aktieägare. Förvärvade aktier får avyttras på en 

reglerad marknad eller motsvarande marknad, användas vid emission eller makuleras.  

 

Enligt Nasdaq OMX regelverk för emittenter ska bolagsstämmans beslut 

offentliggöras så snart det är möjligt. Dagen efter bolaget genomfört ett aktieåterköp 

ska marknadsplatsen där bolagets aktier är noterade underrättas om bland annat 

affärsdatum, pris och totalt innehav. Informationen ska offentliggöras på 

marknadsplatsens webbplats. 

3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Tidigare forskning 
När aktieåterköp under 1990 talet ökade markant i USA började Jolls (1998) 

undersöka korrelationen mellan incitamentprogram och aktieåterköp och fann att 

företag där en stor andel av kompensationen till företagsledningen var optionsbaserad 

var mer troliga att genomföra ett aktieåterköp än företag med en liten andel 

optionsbaserad kompensation till företagsledningen. Kahle (2002) fortsätter i sin 

studie att undersöka sambandet mellan aktieåterköp och incitamentsprogram och 

formulerar the option funding hypothesis vilken utgår från att aktieåterköp sker för att 

ha aktier tillhands vid en inlösen av optioner. Kahle undersöker detta genom att 

studera hur marknaden reagerar när företag med många utestående optioner eller när 

en stor andel utestående optioner nyligen lösts in annonserar om att de ska starta ett 
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återköpsprogram. Kahle finner stöd för the option funding hypothesis då resultatet 

visar att företag är mer troliga att annonsera att de ämnar starta ett återköpsprogram 

när totala inlösningsbara optioner, som en procentandel av utestående aktier, är högt 

och när ett stort antal optioner nyligen har lösts in. I linje med the option funding 

hypothesis finner Kahle att företag vilka kan anses mer troliga att köpa tillbaka aktier 

för att använda aktierna till incitamentsprogram hade en positiv avvikelseavkastning 

på 1.6 % kring annonseringsdagen. I studier vilka undersöker marknadsreaktionen 

kring annonseringsdagen av ett återköpsprogram, utan hänsyn till vilket syfte som låg 

bakom aktieåterköpet, reagerade marknaden med en positiv avvikelseavkastning på 3-

4 % (Vermaelen, 1981; Dann, 1981). I en studie av Råsbrant (2013) separerar han 

aktieåterköp utifrån vilket syfte som ligger bakom annonseringen av 

återköpsprogrammet och finner att företag som anger att de köper tillbaka egna aktier 

för att det är en god investering hade en positiv avvikelseavkastning på 3.09 % kring 

annonseringsdagen. De företag som genomförde aktieåterköp för att förändra sin 

kapitalstruktur uppmätte en avvikelseavkastning på 2.6 % kring annonseringsdagen. 

Det visar att marknaden reagerar olika beroende på i vilket syfte aktieåterköpet 

genomförs.  

 

Råsbrant (2013) undersökte även i sin studie företag på den svenska marknaden som 

uppgav att incitamentprogram var minst en av anledningarna till aktieåterköpet och 

fann då en positiv avvikelseavkastning på 0.86 % kring annonseringsdagen. Att 

avvikelseavkastning är mindre när orsaken till återköpet är incitamentsprogram är i 

linje med de resultat Kahle (2002) fann då hon undersökte företag som var mer troliga 

att köpa tillbaka egna aktier för att använda aktier i incitamentsprogram. Kahle (2002) 

argumenterar i sin studie att det inte finns en ekonomisk rationell förklaring till den 

observerade positiva avvikelseavkastningen kring annonseringsdagen då företag 

köper tillbaka aktier i syfte att ha aktier till incitamentsprogram. Författaren menar att 

aktieåterköp i syfte att använda aktier i befintliga eller kommande 

incitamentsprogram inte är värdeskapande för företaget och därför borde inte 

marknaden reagera positivt vid annonseringen av ett återköpsprogram.  

 

Weisbenner (1999) resonerar i sin studie kring betydelsen av vinst per aktie och 

menar att en försämring av nyckeltalet kan tolkas som en indikation på att företaget 
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presterar sämre, vilket kan leda till en lägre värdering av företaget. En inlösen av 

optioner ger upphov till en situation där antalet utestående aktier ökar och därmed 

sjunker vinst per aktie. För att undvika denna effekt menar Weisbenner att företag kan 

köpa tillbaka egna aktier. Dock borde effekten på vinst per aktie genom en inlösen av 

optioner inte vara av någon betydelse för värdering av ett företag, då inget 

fundamentalt gällande företagets kärnverksamhet förändrats (Råsbrant, 2013). Kahle 

(2002) menar dock att investerare inte alltid är rationella och missar vad som är 

orsaken till att vinst per aktie har försämrats.  

 

Tidigare forskning vilken undersökt marknadsreaktionen vid annonseringen av ett 

återköp tyder på att en positivavvikelseavkastning uppstår vid annonseringen. Motivet 

bakom återköpet tycks ha en påtaglig effekt på hur marknaden reagerar. Studier finner 

att avvikelseavkastningen vid annonseringen av ett återköpsprogram, där den enda 

anledningen till återköpsprogrammet är incitamentsprogram, är lägre än den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen vid annonsering av återköp. Kahle (2002) 

menar att rationaliteten bakom en positiv marknadsreaktion vid annonseringen av 

återköpsprogram för incitamentsprogram är oklar då det inte är någon värdeskapande 

aktivitet för företaget. Utifrån forskningen vilken presenterats i detta avsnitt, 

formulerar vi studiens första hypotes. 

 

Hypotes 1: 

!!: Ingen avvikelseavkastning kommer att uppmätas i samband med annonseringen 

av återköp av aktier där incitamentsprogram angetts som enda anledningen till 

återköpet. 

 

!!: En positiv avvikelseavkastning kommer att uppmätas i samband med 

annonseringen av återköp av aktier där incitamentsprogram angetts som enda 

anledningen till återköpet. 

	

3.2 Marknadseffektivitet och aktieåterköp 
Den teoretiska grunden för denna undersökning antar att marknaden är effektiv där 

priset på en tillgång representerar all tillgänglig och relevant information. Fama 

(1970) sammanfattar tidigare teoretisk och empirisk forskning om den effektiva 



	 12	

marknadshypotesen i artikeln ” Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work”. Den ideala marknaden är en marknad där priserna skickar en signal 

till marknadens aktörer utifrån vilken de kan göra en korrekt allokering av sina 

resurser. Fama (1970) definierar den effektiva marknaden som en marknad där 

priserna återspeglar all tillgänglig och relevant information. Grunden till den effektiva 

marknadshypotesen är att marknaden består av rationella investerare vilka reagerar 

direkt då ny relevant information om en aktie presenteras. Fama (1970) menar att 

beroende på tillgängligheten av marknadsinformation, vem som har tillgång till 

informationen och i vilken takt marknaden tar till sig den nya informationen, indikerar 

det vilken nivå av effektivitet marknaden har. Nivån av marknadseffektivitet kan 

antingen vara svag, halvstark eller stark.  

 

På en marknad vilken kännetecknas av den svaga nivån av marknadseffektivitet 

reflekteras aktiepriset av historisk information (Fama, 1970). Den svaga nivån av 

marknadseffektivitet innebär att det inte är möjligt att förutspå framtida aktiepriser 

utifrån historiska aktiepriser. Det innebär att det är omöjligt att generera en 

överavkastning genom att försöka hitta mönster i historiska aktiepriser. Teknisk 

analys, vilken infattar de metoder som utgår från historiska kursförändringar och 

försöker förutsäga den framtida kursutvecklingen, är således verkningslös på en 

marknad med svag marknadseffektivitet.  

 

Om marknaden kännetecknas av en halvstark marknadseffektivitet kommer priset på 

en tillgång att reflektera såväl historisk information som all annan offentlig 

information (Fama, 1970). Offentlig information kan exempelvis vara finansiella 

rapporter, pressmeddelanden, vinstvarningar och ekonomiska prognoser. Har 

marknaden en halvstark nivå av marknadseffektivitet är det inte möjligt att genera en 

överavkastning genom tillgång till offentlig information. Det innebär att fundamental 

analys inte fungerar på en marknad med halvstark marknadseffektivitet. 

 

På en marknad med stark marknadseffektivitet reflekterar aktiepriset inte bara all 

historisk och offentlig information, utan även privat information (Fama, 1970). Det 

innebär att personer med insiderinformation inte kan uppnå en överavkastning vid den 

starka marknadseffektiviteten. Den starka nivån av marknadseffektivitet ses som den 
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mest extrema varianten av en effektiv marknad, då den innebär att exempelvis privat 

information som innehas av företagsledare redan är inkorporerad i aktiepriset. 

 

Företag i Sverige måste direkt meddela marknaden om händelser inom företaget som 

kan påverka företagets aktiekurs (SFS 2000:1087). Innan ett aktieåterköp får 

genomföras måste företaget annonsera att de ämnar genomföra det aktieåterköp de 

blivit bemyndigade av bolagsstämman. Enligt den effektiva marknadshypotesen 

reagerar marknaden direkt på ny information (Fama, 1970). Tidigare studier har visat 

på att marknaden reagerar med en positiv avvikelseavkastning på 3-4% i och med 

annonseringen av ett aktieåterköp (Dann, 1981: Vermaelen, 1981). Ikenberry et al. 

(1995) menar att företag vilka återköper aktier får betala ett högre pris i och med att 

marknaden redan justerat upp priset när företaget genomför återköpet. I och med att 

marknaden justerar priset innan bolaget kan genomföra återköpet torde en eventuell 

undervärdering minska.  

 

I motsats till Ikenberry et al. (1995) finner D’mello och Shroff (2000) att 74 % av de 

återköpande företagen är undervärderade medan endast 51 % av kontrollstickprovet 

på icke aktieåterköpande företag var undervärderade. Ben-Rephael et al. (2013) 

undersöker huruvida företag vilka återköper aktier betalar ett lägre pris än det 

genomsnittliga priset. De finner att företag som återköper betalar mindre än den 

genomsnittliga köpkursen. Detta menar författarna, tyder på att det återköpande 

företaget har bättre timing än andra investerare. Vidare finner författarna att mindre 

företag har bättre timing än större företag och således köper tillbaka sina aktier med 

en större rabatt. Obernberger (2014) presenterar två hypoteser gällande varför företag 

återköper aktier till ett lägre pris än det genomsnittliga marknadspriset. Den första 

hypotesen presenteras som ”The market-timing hypothesis” och innebär att företaget 

har ett informationsövertag vilket möjliggör för företaget att förutspå börskursen och 

således köper tillbaka aktier innan börskursen stiger. Den andra hypotesen, vilken 

presenteras som ”The contrarian-trading hypothesis”, innebär att företag återköper 

aktier i större utsträckning när kursen är låg. Således får den lägre kursen en större 

vikt vid beräkningen av det genomsnittliga återköpspriset jämfört med genomsnittliga 

betalda aktiepriset. I ”The contrarian-trading hypothesis” har företaget inget 

informationsövertag gentemot marknaden. Resultaten i Obernbergers studie tyder på 
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att ”The contrarian-trading hypothesis” i hög grad förklarar varför företagen återköper 

aktier till ett lägre pris än marknaden. Detta stödjs av Brav et al. (2005) då de i sin 

studie fann att företag var mer troliga att genomföra aktieåterköp då aktiekursen är låg 

relativt den historiska kursen. Dittmar och Dittmar (2007) menar dock att 

återköpsaktivitet inte förklaras av timing eller undervärdering, istället är det 

affärscykler som styr återköpsaktiviteten. I perioder där företag upplever ett överskott 

av likviditet är chansen större att de genomför aktieåterköp.  

 

Forskningen som presenterats ovan tyder på att företag, vid återköp av egna aktier, 

har en förmåga att betala ett lägre pris än det genomsnittliga aktiepriset. Barclay och 

Smith (1988) menar att ett återköp under fundamentalt värde representerar en 

värdetransferering från säljande aktieägare till icke-säljande aktieägare. Oavsett om 

det förklaras av att företagen har ett informationsövertag vilket möjliggör en bättre 

timing-förmåga eller att företagen återköper aktier i perioder då aktiekursen är låg så 

tyder studiernas resultat på att företagen betalar ett lägre pris än marknaden. Vi skiljer 

oss från ovan studier då vi undersöker huruvida det genomsnittliga återköpspriset är 

lägre än priset dagen innan nästa bolagsstämma, vilket skulle innebära att företaget 

minskade sina kostnader för incitamentsprogram genom att återköpa aktier. Detta 

skulle således motivera en positiv avvikelseavkastning i samband med annonseringen 

av aktieåterköpet. Utifrån de studier som presenterats ovan formulerar vi studiens 

andra hypotes: 

 

Hypotes 2:  
 
!!: Aktieåterköpsprogrammen varken minskar eller ökar kostnaderna för företagens 
incitamentsprogram. 
 
!!:Aktieåterköpsprogrammen minskar kostnaderna för företagens 
incitamentsprogram. 
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4. Data och urval 
 
Studiens dataset består av alla återköp på stockholmsbörsen mellan 2000-2014 där det 

enda motivet till återköpet är kopplat till företagets incitamentsprogram. En del av 

datasetet, observationer mellan 2000-2011, tillhandahölls av vår handledare Jonas 

Råsbrant. Vi har därefter kompletterat datasetet med observationer för åren 2012-

2014. Den första delen av vår studie, vilken behandlar huruvida en 

avvikelseavkastning uppkommer i och med annonseringen av ett återköpsprogram, 

består av 77 observationer. För att identifiera de företag vilka har köpt tillbaka egna 

aktier samt datumen för dessa återköp har vi använt databasen Retrierver Media och 

därifrån sökt efter pressreleaser där företagen annonserar att det ämnar genomföra ett 

återköp i syfte enbart kopplat till incitamentsprogram. Thomson Reuters Datastream 

databas användes för att inhämta RI (Return index) för varje enskild aktie samt 

indexet SIXRX vilket användes som en approximation av marknadsportföljen. Valet 

att använda RI som variabel för undersökningen motiveras av att denna antar att alla 

utbetalningar i form av utdelningar och liknande, återinvesteras i företaget och att 

resultatet av undersökningen således blir mer rättvisande. I och med att vi samlat in 

observationerna manuellt finns det risk för att någon observation missats. 
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Tabell 1. Sammanställning av observationer för undersökningen om 

avvikelseavkastning 

 

Tabellen redogör för det årliga antalet återköp samt de kumulerade antalet återköp där 

incitamentsprogram är det enda motivet till återköpet. 

 

 

Vår andra frågeställning syftar till att besvara huruvida företagen kan minska 

kostnaderna för deras incitamentsprogram genom att återköpa egna aktier. För att 

kunna undersöka detta har vi valt att undersöka aktieåterköpens internränta. Genom 

internräntemetoden jämför vi återköpskostnaden mot priset dagen innan nästa 

bolagsstämma som utgör företagets alternativkostnad. Anledningen till att vi valt att 

jämföra priset dagen innan nästa bolagsstämma är för att företaget under 

bolagsstämma fattar beslut om huruvida de skall godkänna nya återköp- och 

incitamentsprogram. På NASDAQ OMX STOCKHOLM:s hemsida har vi hämtat 

data kring återköpen och utifrån dessa data beräknat kostnaden för varje 

incitamentsprogram. På hemsidan redovisas antalet återköpta aktier och 

ÅR Antal 

observationer 

Kumulerat 

antal 

observationer 

2000 1 1 

2001 3 4 

2002 2 6 

2003 1 7 

2004 0 7 

2005 1 8 

2006 2 10 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

Totalt 

8 

15 

5 

11 

12 

5 

6 

5 

77 

18 

33 

38 

49 

61 

66 

72 

77 

77 
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genomsnittliga aktiepriset såväl som totalpriset för hela återköpet under vald dag. 

Genom att multiplicera priset dagen innan nästa bolagsstämma med det totala antalet 

återköpta aktier under ett återköpsprogram kan vi se alternativkostnaden för 

återköpsprogrammet. I vissa observationer har vi identifierat felaktigheter i data på 

NASDAQ OMX STOCKHOLM:s hemsida. Identifieringen av felaktigheterna har 

skett genom att vissa priser har avvikit på ett extremt sätt och därav varit uppenbar 

feldata. Dessa observationer har antingen eliminerats från undersökningen eller rättats 

och inkluderats då det varit uppenbart vad som är fel. Exempel på uppenbara fel där 

observationer exkluderats är där det redovisade återköpspriset varit extremt mycket 

högre än det faktiska aktiepriset. Vidare har vi även kontrollerat för företagshändelser 

vilka torde kunna påverka priset på aktien, likt aktiesplittar. Utifrån skatteverkets 

hemsida med information om företagshändelser, har vi kontrollerat samtliga 

observationer för kurspåverkande företagshändelser. Aktieutdelning torde inte vara 

något som påverkar vår undersökning i och med att x-dagen, dagen då aktien handlas 

utan rätt till utdelning, är dagen efter bolagsstämman. Således har utdelningar ingen 

påverkan på aktiepriset såvida inte företaget, dagen efter bolagsstämman, annonserar 

att de ämnar genomföra ett återköp. Även detta har vi kontrollerat manuellt genom att 

jämföra datumet för bolagsstämman med datumet då företaget annonserade 

aktieåterköpet. 

5. Metod 
Studiens första del ämnar mäta huruvida en avvikelseavkastning uppkommer när ett 

företag annonserar att de ämnar genomföra ett återköp i syfte enbart kopplat till 

företagets incitamentsprogram. För att kunna besvara vårt syfte har vi valt att 

genomföra en eventstudie. Detta är i enighet med liknande studier inom området 

(Kahle, 2002; Råsbrant, 2013) 

5.1 Eventstudie 
För att fånga upp vår uppsats teoretiska ramverk har vi valt att tillämpa en 

eventstudie. En eventstudie används för att analysera en händelse genom att fånga upp 

diskrepansen mellan faktiskt utfall och förväntat utfall (MacKinlay, 1997). Detta 

innebär att en eventstudie lämpar sig väl för att mäta hur en företagshändelse påverkar 

priset på aktien. Således passar denna metod bra då syftet med studien är att 
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undersöka hur marknaden reagerar på annonseringen av ett återköp där 

incitamentsprogram angetts som den enda anledningen till återköpet. 

 

Eventstudier bygger på ett antal antaganden, där det mest central är att vi antar att 

marknaden är effektiv och att all ny information således speglas direkt i priset på 

aktien (MacKinlay, 1997). Genom att använda en statistiskt beprövad metod vilken 

lämnar lite rum för egen tolkning blir reabiliteten i vår studie hög (Saunders et al., 

2012, s. 156). Studier vilka gör ett liknande test bör således få liknande resultat. 

Vidare bidrar det kvantitativa metodvalet till att vår studie blir objektiv då metodvalet 

inte kräver subjektiva bedömningar.  

5.1.1 Definition av eventet 
I linje med effektiva marknadshypotesen som innebär att marknaden reagerar på 

information direkt definierar vi eventdagen som dagen då styrelsen annonserar att de 

ämnar genomföra ett återköpsprogram (Fama, 1970). Vi har valt att mäta effekten 

under annonseringsdagen (dag 0) och dagen efter (dag 1). Dagen efter annonseringen 

inkluderas för att det finns risk att annonseringen skedde sent under dagen och att 

marknaden således inte hunnit reagerar med full effekt (MacKinlay, 1997). 

 

Vi använder en estimeringsperiod, som i enighet med MacKinlays (1997) förslag 

innefattar 120 dagar innan eventfönstret, för att uppskatta den förväntade 

avkastningen. För att inte eventet ska ha någon inverkan på den förväntade 

avkastningen, innefattas inte eventfönstret i estimeringsperioden. 
 

Figur 1. Eventstudiens tidslinje 
t -130                                                -10                       t0                       t10

   

 

           Estimeringsperiod                     Eventfönster 

 

 
Figuren illustrerar eventfönstret samt estimeringsperioden. 
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5.1.2 Förväntad avkastning 
I och med att målet med en eventstudie är att identifiera en avvikelseavkastning krävs 

det att vi fastställer en förväntad avkastning. För att beräkna den förväntade 

avkastningen finns ett flertal metoder men vi har valt att använda marknadsmodellen 

för denna beräkning. Marknadsmodellen antar en linjär relation mellan 

marknadsportföljens avkastning och den enskilda aktiens avkastning. Då 

marknadsportfäljen inte existerar mer än i teorin använder vi indexet SIXRX vilket 

visar den genomsnittliga utvecklingen på stockholmsbörsen samt inkluderar 

utdelningar och andra företagshändelser (Fondbolagen, 2016). Beräkning av den 

förväntade avkastningen sker enligt följande ekvation (MacKinlay, 1997) :  

 

Rit =αi + βiRmt+ εit   (1) 

 

Där Rit är den totala avkastningen på aktie i under dag t, αi är den osystematiska 

risken för aktie i, βi är den systematiska risken för aktie i, Rmt är avkastningen på 

marknadsportföljen under dagen t och εit är en felvariabel med väntevärdet noll. Vi 

använder SIXRX index som en approximation av marknadsportföljen i denna studie. 

5.1.3 Avvikelseavkastningen (AR) 
Avvikelseavkastning är diskrepansen mellan faktisk avkastning och förväntad 

avkastningen och beräknas enligt följande (MacKinlay, 1997):  

 

ARit = Rit – !  - !Rmt   (2) 

 

ARit är avvikelseavkastningen för aktie i under dag t, Rit är avkastningen på aktie i 

under dag t, Rmt är avkastningen på SIXRX under dagen t, och !  är den skattade 

osystematiska risken för aktie i och ! är den skattade systematiska risken för aktie i.  

5.1.4 Genomsnittlig avvikelseavkastning (AAR) 
Genomsnittlig avvikelseavkastning beräknas enligt följande ekvation (MacKinlay, 

1997): 

!!"! = 1
! !"!"

!

!!!
                                    (3) 
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Där AARt är den genomsnittliga avvikelseavkastningen under period t, ARit är 

avvikelseavkastningen för aktie i under dag t och N är antalet observationer. 

5.1.5 Kumulativ avvikelseavkastning (CAR) 
Kumulativ avvikelseavkastning, CAR, beräknas genom att summera avvikelse 

avkastningarna under period Τ1 till period Τ2 enligt följande formel (MacKinlay, 

1997):  

!"#! Τ1,Τ2 = !"!"
!2

!1 

                                (4) 

CARi (Τ1,Τ2) är den kumulativa avvikelseavkastningen för aktie i, mellan dagarna Τ1 

och Τ2, ARit är avvikelseavkastningen för aktie i under dag t. 

5.1.6 Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning (ACAR) 
Genom att summera de genomsnittliga avvikelseavkastningarna under period T1 till T2 

erhålls den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för denna tidsperiod. 

Formel enligt följande (MacKinlay, 1997):  

!"!# !1,!2  = !!"!
!2

!1 

                               (5) 

  

ACAR (T1,T2) är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen under period 

T1 till T2, AARt är den genomsnittliga avvikelseavkastningen under dag t. 

5.2 Signifikanstest av ACAR 
Utifrån studiens teoretiska ramverk formulerades två hypoteser. För att kunna påvisa 

om eventuell avvikelseavkastning uppkommer i samband med annonseringen av 

återköp, där incitamentsprogram är enda anledningen till återköpet, mäter vi den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för annonseringsdagen och dagen 

efter (dag 0 till 1). För att undersöka huruvida resultatet är statistiskt signifikant 

genomförs ett dubbelsidigt hypotestest där det erhållna t-värdet jämförs med kritiska 

värden för signifikans.  

5.2.1 Varians för genomsnittliga avvikelseavkastning 
Innan den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen kan testas för signifikans 

genom ett t-test måste variansen för AARt och ACARt beräknas. I och med att 

variansen för varje enskild aktie i i praktiken är okänd, används en skattad varians, 

!!"! , för beräkningen av den genomsnittliga avvikelseavkastningens varians. Den 
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skattade variansen beräknas för varje enskild aktie i  under estimeringsfönstret. 

Utifrån de skattade varianserna för varje enskild aktie i kan sedan variansen för den 

genomsnittliga avvikelseavkastningen beräknas. Formel enligt följande (MacKinlay, 

1997): 

!"#(!!"!) = 1
!! !!"!

!

!!! 

                               (6) 

 

 Där !"#(!!"!) är variansen för den genomsnittliga avvikelseavkastningen, N är 

antalet observationer, !!"!  är den skattade variansen för aktie i. 

5.2.2 Varians för kumulativ avvikelseavkastning 
Genom att summera variansen för den genomsnittliga avvikelseavkastningen mellan 

period Τ1 och Τ2 kan variansen för den kumulativa avvikelseavkastnigen mellan 

period Τ1 och Τ2 erhållas (MacKinlay, 1997): 

!"#(!"!# !1,!2 ) = !"#(!!"!)
!2

!!!1  

                              (7) 

 

Där !"#(!"!# !1,!2 )  är variansen för den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen från period Τ1 till period Τ2 och !"#(!!"!) är variansen för 

den genomsnittliga avvikelseavkastningen.  

5.2.3 T-värde 
Utifrån variansen för den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen kan vi 

räkna ut ett t-värde för perioden (MacKinlay, 1997): 

 

! − !ä!"# = !"!# !1,!2
!"#(!"!# !1,!2 )

!
!

  ∼ ! 0,1 .                         (8)   

 

Där  !!"# !1,!2  är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen mellan 

period Τ1 till period Τ2 och !"#(!"!# !1,!2 )
!
! är standardavvikelsen för den 

genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen. N(0,1) innebär att resultatet är 

normalfördelat med ett medelvärde på noll och en standardavvikelse på 1. 
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5.3 Internränta 
 

För att undersöka huruvida företagen minskar kostnaderna för sina 

incitamentsprogram genom att genomföra återköpsprogram har vi valt undersöka 

återköpets internränta.	Internränta är en frekvent använd metod för att jämföra olika 

investeringsalternativ samt se huruvida investeringar är lönsamma eller inte (Brealey 

et al., 2014). Internräntan är räntabiliteten som gör att nuvärdet av en investering är 

noll. Investeringen bör genomföras om investeringens internränta är högre än 

alternativkostnaden för kapital. Vår undersökningsmetod skiljer sig från tidigare 

prisjämförelsestudier (Ben-Rephael et al., 2013) genom att tidigare studier jämfört det 

genomsnittliga återköpspriset mot det pris marknaden betalade på en månadsbasis. 

Vår undersökning syftar till att undersöka huruvida det genomsnittliga återköpspriset 

är lägre än priset att emittera nya aktier, vilket är priset dagen innan nästa 

bolagsstämma. Således behöver vi använda en metod som korrigerar för ränteeffekt 

över tid, vilket tidigare studier inte behövt göra.  

 

I vår studie vill vi undersöka om den genomsnittliga internräntan är signifikant 

postitiv. Om vi ser en signifikant positiv genomsnittlig internränta antyder det att 

företag minskar kostnaderna för sina incitamentsprogram vilket torde kunna motivera 

den positiva avvikelseavkastning som tidigare studier uppmätt då de undersökt 

marknadsreaktionen för annonsering av återköpsprogram där motivet varit 

incitamentsprogram. 

 

I och med att företaget väljer att genomföra återköpet representera återköpet negativa 

kassaflöden i ekvationen. Alternativkostnaden, priset dagen innan nästa 

bolagsstämma, representerar ett positivt kassaflöde i ekvationen i och med att det 

hade varit kostnaden för incitamentsprogrammet om företaget inte genomfört ett 

återköpsprogram. För att få en så exakt internränta som möjligt har vi valt att 

diskontera alla kassaflöden på dagsbasis. Detta har gjorts med hjälp av 

excelfunktionen XIRR, där datum angetts för alla enskilda återköpstillfällen och 

dagen innan nästa bolagsstämma. 

 

Ekvationen för internränta enligt nedan (Brealey et al., 2014): 
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NPV= !!
!!!"" !

!

!!! 
= 0      (10) 

 

Där NPV är nettonuvärdet, !! avser kassaflöden för period T och IRR är internräntan. 

 

5.3.1	Signifikanstest	av	internränta	
	

För att signifikanstesta vårt resultat i internränteundersökningen använder vi ett one 

sample t-test. Ett one sample t-test används för att mäta ett genomsnittligt värde mot 

ett redan förutbestämt medelvärde (De Land & Chase, 1993). Det förutbestämda 

värdet kan vara medelvärdet i en annan population eller ett värde vilket tagits fram 

genom hypoteser. Vi tillämpar testet genom att ställa värdet 0 mot den genomsnittliga 

internräntan för återköpsprogrammen.  

 

Ekvation enligt följande (De Land & Chase, 1993): 

 

! − !ä!"# = ! − !
!
!

                                                            (11)	

 

Där ! är vårt uppmätta medelvärde, ! är medelvärdet vi jämför mot, S är 

standardavvikelsen och n är antalet observationer. 

5.4	Hypotesprövning	
	
Utifrån vår metod vilken presenterades i avsnittet ovan kan vi nu omformulera våra 
hypoteser och bryta ned dem till vad vi faktiskt undersöker.  
 
Uppsatsens första hypotes löd enligt nedan: 
 

!!: Ingen avvikelseavkastning kommer att uppmätas i samband med annonseringen 

av återköp av aktier där incitamentsprogram angetts som enda anledningen till 

återköpet. 

 

!!: En positiv avvikelseavkastning kommer att uppmätas i samband med 

annonseringen av återköp av aktier där incitamentsprogram angetts som enda 

anledningen till återköpet. 
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 I metodavsnittet introducerades den genomsnittliga kumulativa 

avvikelseavkastningen (ACAR). Vi kommer att använda ACAR för att undersöka 

huruvida en avvikelseavkastning uppstår i samband med annonseringen av 

incitamentsprogrammen. Vi kan således formulera om studien första hypotes enligt 

nedan: 

 !!: ACAR = 0 

!!: ACAR > 0 

Om ACAR är statiskt signifikant större än noll förkastas studiens första nollhypotes. 

 

Studiens andra del ämnar förklara huruvida en positiv avvikelseavkastning kan 

motiveras av att företagen minskar kostnaderna för incitamentsprogrammen genom att 

återköpa aktier. Vi formulerade således följande hypoteser: 

!!: Aktieåterköpsprogrammen varken minskar eller ökar kostnaderna för företagens 
incitamentsprogram. 
 
!!:Aktieåterköpsprogrammen minskar kostnaderna för företagens 
incitamentsprogram. 
 

 

I avsnitt 5.3 introducerade vi internräntan, vilken vi ämnar använda för att undersöka 

huruvida företagen minskar kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att 

återköpa aktier. Således kan vi skriva om studiens andra hypotes enligt följande: 

!!: IRR = 0 
!!: IRR > 0 
 

Om internräntan är signifikant större än noll torde det innebära att företagen återköper 

aktier till ett lägre pris än vad det hade kostat att emittera nya aktier och således 

minskat kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att återköpa aktier. Ett 

sådant resultat innebär att vi förkastar vår nollhypotes.  
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6. Resultat  

6.1 Avvikelseavkastning 
 

Figur 2. 

Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning  

 

 
Figuren illustrerar den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen under eventfönstret. 

X-axeln representerar eventfönstrets dagar och y-axeln representerar den kumulativa 

avvikelseavkastningen angivet i procent. 

 

Studiens första del ämnade att undersöka huruvida en avvikelseavkastning uppstår i 

samband med annonseringen av ett återköpsprogram där det enda syftet är 

incitamentsprogram. Figur 2 illustrerar eventet och vi kan se att under dagarna (0;+1) 

ter sig inte den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen vara särskilt stor. 

Under dessa dagar fann vi en genomsnittlig kumulativ avkastning på 0.11 % vilken 

inte varit statiskt säkerställd. Vi kan således inte förkasta studiens noll. Den uppmätta 

avvikelseavkastningen är betydligt lägre än de studier vilka undersökt 

avvikelseavkastning kring aktieåterköp utan att ta hänsyn till bakomliggande syfte. 

Råsbrant (2013) fann en avvikelseavkastning på 1.94 % på den svenska marknaden. 

Vår uppmätta avvikelseavkastning är även lägre än avvikelseavkastningen vilken 

uppmätts i studier vilka undersökt aktieåterköp där företag tillämpat 

incitamentsprogram. Råsbrant (2013) utvecklade sin studie genom att studera företag 

som uppgav incitamentsprogram som en av anledningarna bakom återköpet och fann 
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en avvikelseavkastning på 0.86 %. Kahle (2002) fann en avvikelseavkastning på 1.6 

% hos företag vilka tillämpad incitamentsprogram och menade att den ekonomiska 

rationaliteten i resultatet var oklar. En av Kahles (2002) förklaringar är att vinst per 

aktie inte försämras då aktier köps tillbaka i samband med incitamentsprogram, vilket 

det annars hade gjort om företaget emitterat nya aktier. Vår studies resultat är i linje 

med Kahles (2002) resonemang att olika motiv bakom aktieåterköp torde ge olika 

marknadsreaktioner.  

 

Tabell 1. 

Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning under eventfönstret. 

Period ACAR T-värde    

Dag -10 till -1 -0.82 -0.14    

Dag 0 till 1 0.11 0.03    

Dag 2 till 10 -0.71 -0.10    

Tabell 3 redogör för den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen (ACAR) och T-

värdet för respektive period under eventfönstret. Där dag -10 till -1 är perioden under 

eventfönstret före eventdagarna, dag 0 till 1 är eventdagarna och dag 2 till 10 är dagarna 

under eventfönstret efter eventdagarna. 

 

Ur tabell 3 kan vi utläsa att mellan dagarna -10 till -1 uppmätte vi en negativ 

avvikelseavkastning på – 0.82. Under dag 0 till 1 fann vi en avvikelseavkastning på 

0.11. Under perioden dag 2 till 10 uppmättes en negativ avvikelseavkastning på -0.71. 

Det bör dock poängteras att inga av dessa resultat var statistiskt signifikanta då vi 

erhöll låga t-värden under samtliga undersökningsperioder. 
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6.2 Prisjämförelse 
 
Tabell 2. 
Aktieåterköpsprogrammens internränta 
Årtal	 Antal	

återköpsprogram

	 	

Genomsnittlig	

internränta	

T-värde	 Kritiskt	t-

värde	5	%	

signifikans	

	 	 	 	 	
2000-2006	 8	 -0.05	 0.33	 2.36	

2007	 9	 -0.55***	 5.04	 2.3	

2008	 15	 -0.43***	 5.03	 2.14	

2009	 5	 0.65**	 3.41	 2.77	

2010	 8	 0.43	 1.2	 2.36	

2011	 10	 -0.11	 0.74	 2.26	

2012	 5	 0.17	 0.96	 2.77	

2013	 4	 0.24	 1.39	 3.18	

2014	 3	 0.25	 2.41	 4.3	

Totalt	 67	 -0.05	 0.48	 1.99	

Tabell 2 redogör för aktieåterköpsprogrammens internränta för åren 2000-2014. Åren 2000-
2006 har slagits samma på grund av de få antal observationer under dessa år. Den 
genomsnittliga internräntan är det aritmetiska medelvärdet för de beräknade internräntorna 
under ett visst år. T-värdet är beräknat utifrån ett dubbelsidigt t-test med n-1 antal 
frihetsgrader. Det kritiska t-värdet indikerar värdet för 5% signifikansnivå. 
** Resultatet är signifikant på 5 % signifikansnivå 
*** Resultatet är signifikant på 1 % signifikansnivå 
 

 

Vår andra frågeställning behandlar huruvida företaget, genom återköpsprogram, 

minskar kostnaden för sina incitamentsprogram. Detta studerades genom att 

undersöka huruvida den genomsnittliga internräntan är större än noll. Ur tabell 2 kan 

vi utläsa att den genomsnittliga internräntan för samtliga återköpsprogram är -0.05.  

Resultatet är dock inte statistiskt signifikant då vi fick ett t-värde på 0.48 vilket 

betyder att vi inte kan förkasta vår nollhypotes. Således tyder vårt resultat på att 

företagen inte lyckas minska kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att 

återköpa aktier. Vårt resultat går emot tidigare forskning, exempelvis Ben-Rephael et 

al. (2013), vilken tyder på att företag betalar ett lägre pris gentemot marknaden. Vårt 
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resultat går även emot D’mello och Shroff (2000) vilka finner att 74 % av 

återköpande företag är undervärderade medan bara 51 % av icke återköpande företag 

är undervärderade. D’mello och Shroffs (200) och Ben-Rephael et al. (2013) resultat 

tyder på att företagen skulle vara bättre än marknaden på att värdera sin egen aktie 

och således utnyttja det genom att återköpa egna aktier när aktien är undervärderad. 

Om så var fallet torde företagen i vår studie lyckas uppnå en positiv genomsnittlig 

internränta för sina aktieåterköp och således även minska kostnaderna för sina 

incitamentsprogram, vilket de enligt våra resultat, inte gjorde. Trots att våra resultat 

går emot tidigare forskning finner vi stöd i Obernbergers ”The contrarian-trading 

hypothesis”. Vår undersökning skiljer sig från tidigare studier då vi jämför företags 

genomsnittliga återköpspris mot priset dagen innan nästa bolagsstämma. Obernberger 

menar dock att timing-förmågan inte förklarar företagens återköpsaktivitet i hög 

utsträckning. Snarare tyder resultaten på att företagen återköper aktier när kursen är 

låg och den lägre kursen således får en större vikt vid beräkningen av det 

genomsnittliga återköpspriset jämfört med det genomsnittliga aktiepriset. Att 

företaget inte har en förmåga att förutspå framtida kursutveckling är i linje med våra 

resultat. Företagen i vår undersökning försöker återköpa för en lägre kurs än vid ett 

visst datum i framtiden. Våra resultat tyder på att de inte lyckas med det vilket är i 

linje med Obernbergers resultat.  

 

Ytterligare en anledning till varför företag inte minskar kostnaderna för sina 

incitamentsprogram genom att återköpa aktier kan bero på att när företaget genomför 

återköpet har marknaden redan justerat upp priset (Ikenberry et al., 1995). Detta 

argument stöds av den effektiva marknadshypotesen vilken antar att investerare 

reagerar direkt på annonseringen av ny information (Fama, 1970). Att företag 

genomför återköpsprogram för sina incitamentsprogram, trots att det inte verkar vara 

en positiv investering, skulle kunna förklaras av att de vill undvika en 

utspädningseffekt vilket torde minska företagets vinst per aktie (Weisbenner, 1999; 

Brav et al., 2005). En annan förklaring skulle kunna vara att företagen återköper när 

de har ett överskott av likviditet (Dittmar & Dittmar, 2007).  

 

Vid undersökning av hela perioden kunde ingen signifikant genomsnittlig internränta 

påvisas. Dock kan vi utläsa ur tabell 2 att vissa år visar resultat vilka var signifikanta 
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på en 5% signifikansnivå eller mer. 2007 och 2008 fann vi att den genomsnittliga 

internräntan var negativ för företagen då vi uppmätte -0.55 respektive -0.43 för dessa 

år. Båda dessa resultat var signifikanta på en 1% signifikansnivå. 2009 uppmättes en 

positiv genomsnittlig internränta på 0.65 vilken var signifikant på 5% signifikansnivå. 

7. Konklusion 

7.1 Diskussion 
 

Kahle (2002) menar att det inte finns någon ekonomisk rationalitet för den 

observerade avvikelseavkastningen bland de företag vilka tillämpar 

incitamentsprogram och samtidigt genomförde aktieåterköp. I vår undersökning, 

vilken exkluderar alla observationer där incitamentsprogram inte är den enda 

anledningen till återköpet, finner vi ingen signifikant avvikelseavkastning. Kahles 

(2002) resultat torde kunna ha påverkats av andra faktorer, likt undervärdering eller 

minskade agentkostnader då företag på den amerikanska marknaden inte behöver 

uppge orsaken bakom aktieåterköp. Våra resultat är i linje med resonemanget att 

företag vilka genomför aktieåterköp enbart i syften kopplade till dess 

incitamentsprogram inte borde uppvisa någon avvikelseavkastning vid annonsering.  

 

Den andra delen i vår studie behandlar huruvida företagen minskar kostnaderna för 

sina incitamentsprogram genom att genomföra aktieåterköp. Om företagen 

konsekvent skulle lyckas minska kostnaderna torde en positiv marknadsreaktion vara 

rationell. Vi kan dock inte påvisa att företagen faktiskt minskar sina kostnader genom 

aktieåterköp. Således kan vi inte bidra med en förklaring till, den i tidigare studier, 

uppmätta avvikelseavkastningen i samband med annonseringen av ett 

återköpsprogram där den enda anledningen till återköpet är kopplat till företagets 

incitamentsprogram.  

 

Trots att vi inte kunnat förkasta nollhypotesen i någon av våra två undersökningar 

anser vi att resultaten i undersökningarna är i enighet med de teoretiska resonemang 

vi fört. Om en positivavvikelseavkastning förklaras av minskade kostnader för 

incitamentsprogram torde en avsaknad av minskade kostnader för incitamentsprogram 

vara i linje med en avvikelseavkastning kring noll.  
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Vi finner dock signifikans under vissa år då vi studerar varje år separat. Under 2007 

och 2008 finner vi en negativ internränta på -0.55 respektive -0.43 vilka båda är starkt 

signifikanta. Under 2009 påvisar vi en starkt positiv internränta på 0.65 vilken är 

signifikant på 5 % nivå. Vi finner dessa resultat intressanta då det är under denna 

period vilken finanskrisen slår till. Att vi finner negativa internräntor under åren 2007 

och 2008 kan bero på att det var i finanskrisens början och många företags aktiekurser 

föll som en konsekvens av detta. Under 2009 fann vi en starkt positiv genomsnittlig 

internränta vilket kan bero på att företagen gjorde återköpen när deras aktiekurs stod 

väldigt lågt i och med finanskrisen. Vi ser även en stor skillnad i antalet återköp 

gjorda 2009 jämfört med 2007 och 2008. Dittmar och Dittmar (2007) menade att 

företagens benägenhet att göra aktieåterköp berodde mycket på affärscykler. Vårt 

resultat stödjer det då det 2009 genomfördes 5 återköpsprogram jämfört med 15 året 

innan. Det kan varit ett tecken på att företagen blev mer försiktiga med sina likvida 

medel i och med det ekonomiska klimatet som då rådde. 

 

En anledning till att företag faktiskt genomför återköpsprogram trots att det inte 

nödvändigtvis innebär en positiv investering kan vara att företaget inte vill försämra 

nyckeltalet vinst per aktie (Weisbenner, 1999; Brav et al., 2005). Då vinst per aktie 

tycks vara viktigt både för investerare och företagsledningen är det möjligt att 

företagen genomför aktieåterköp för att undvika en negativ marknadsreaktion (Kahle, 

2002). Detta trots att återköpen endast bidrar till en kosmetisk förändring och inget 

fundamentalt kring företaget har förändrats. Vidare menar Kahle att utspädningen 

påverkar ledningens optioner. Således finns det incitament för ledningen att 

genomföra aktieåterköp för att inte minska värdet på de egna optionerna. En annan 

tänkbar anledning till att företag återköper aktier till sina incitamentprogram är att 

ledande personer i företaget, överskattar sin förmåga att förutspå börskursen. Vid 

emittering av aktierna är de låsta vid en viss kurs men genom att återköpa aktier är 

man mer flexibel. Således kan de försöka utnyttja temporära kursras för att således 

göra en bra affär. Dock verkar det som att det i hög utsträckning inte är motiverat att 

gör så. 
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7.2 Slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka huruvida en avvikelseavkastning uppstod i 

samband med aktieåterköp kopplat till incitamentsprogram. Vidare ämnade vi 

undersöka huruvida företagen minskade kostnaderna för sina incitamentsprogram 

genom att återköpa egna aktier. Studien innefattar observationer från aktiebolag 

registrerade vid stockholmsbörsen mellan åren 2000-2014 vilka genomfört 

aktieåterköp i syften kopplat till företagens incitamentsprogram. För att undersöka om 

någon avvikelseavkastning uppstod i samband med annonsering av återköpet 

genomfördes en eventstudie.  

  

I den första delen av vår undersökning fann vi en genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning under dag 0;+1 på 0.11 % vilken dock inte var statistiskt 

signifikant. Det uppmätta resultatet innebär att vi inte kan förkasta vår nollhypotes. 

Liknande tidigare forskning har uppmätt en avvikelseavkastning på 1.6 % respektive 

0.86 % (Kahle, 2002; Råsbrant, 2013). Vår studie differentierar sig dock från de 

föregående då vi enbart inkluderar observationer där incitamentsprogram är den enda 

anledningen till återköpet vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring till varför våra 

resultat skiljer sig från tidigare studier.  

 

I den andra delen av vår studie undersökte vi aktieåterköpprogrammens internränta. 

Detta för att se huruvida företagen lyckas minska kostnaderna för sina 

incitamentsprogram genom att genomföra aktieåterköp, vilket torde kunna motivera 

en positiv avvikelseavkastning i samband med annonsering av återköpsprogram med 

incitamentsprogram som enda orsaken. Vi kunde inte med statistisk signifikans säga 

att internränta var större än noll. Detta betyder att vi inte kan bevisa att företagen 

minskar kostnaderna för sina incitamentsprogram genom att återköpa egna aktier.  

 

Slutligen kan vi säga att vi inte finner någon rationell förklaring till den tidigare 

observerade avvikelseavkastningen som uppmätts i samband med annonseringen av 

återköpsprogram där den enda anledningen till återköpet är företagets 

incitamentsprogram. Dock finner vi inte heller någon statistiskt signifikant 

avvikelseavkastning för våra observationer. Vidare forskning behövs för att kunna 

utröna om det finns någon rationell förklaring till varför en positiv 
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avvikelseavkastning bör uppstå i samband med annonseringen av ett återköpsprogram 

med incitamentsprogram som motiv.  

 

7.3 Studiens tillförlitlighet 
I linje med tidigare forskning inom området genomfördes en eventstudie. I och med 

att metoden är väl beprövad och frekvent förekommande inom liknande forskning får 

metoden anses tillförlitlig. Vidare är de data som studien är uppbyggd på 

sekundärdata. För att reliabiliteten och validiteten ska kunna anses vara hög måste 

sekundärdata hämtas från tillförlitliga källor (Saunders et al., 2012, s.274). Vår studie 

baserar sig på data från Retriever Media, Thomson Reuters Datastream och NASDAQ 

OMX STOCKHOLMs hemsida vilket anses vara tillförlitliga källor. 

 

I studiens andra del vilken behandlade huruvida företagen minskade kostnaderna för 

sina incitamentsprogram genom att genomföra aktieåterköp fann vi signifikanta 

resultat för åren 2007-2009. Detta var under en period då finanskrisen slog till, vilket 

torde påverkat företagens aktiekurser. Att vi fann signifikanta resultat under dessa år 

bör således tas med detta i beaktning.  

 

7.4 Framtida forskning 
Vi har i vår studie skilt oss från tidigare studier då vi enbart inkluderar observationer 

där incitamentsprogram är den enda anledningen till aktieåterköp. Vidare undersökte 

vi huruvida en eventuell positiv avvikelseavkastning kunde motiveras av att 

aktieåterköpsprogrammen minskade kostnaderna för företagens incitamentsprogram. 

Framtida forskning kan, genom att separera motiven bakom återköp på andra 

marknader än den svenska, jämföra marknadsreaktionen utifrån bakomliggande 

motiv. Således skulle en klarare bild kunna uppnås kring vilka faktorer som får 

marknaden att reagera vid annonseringen av ett återköpsprogram. Ett förslag är att 

genomföra undersökning på en börs vilken kräver att motivet till återköpet redovisas 

Det vore även intressant att undersöka huruvida den annonserade återköpsstorleken 

förklarar avvikelseavkastningen för att således få klarhet i huruvida återköpets storlek 

påverkar marknadens reaktion. 
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