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Sammanfattning 

 

Titel: Påverkar frekvensen av återköp den abnormala avkastningen? En eventstudie om 

annonseringar av återköpsprogram på den svenska aktiemarknaden 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 

  

Författare: Helen Puputti och Erika Blomstedt 

  

Handledare: Peter Lindberg 

  

Datum: 2018 – maj  

  

Syfte: Tidigare forskning visar på en positiv abnormal avkastning på företagets 

aktiekurs vid återköp av aktier. Få studier har vidare undersökt om denna avkastning 

skiljer sig beroende på frekvensen av återköp. Området kring återköp av aktier är 

relativt outforskat i Sverige och sedan återköp blev tillåtet år 2000 har det varit en 

finanskris. Denna studie syftar därmed till att fylla ut forskningsgapet i Sverige med att 

studera återköp och dess påverkan på avkastningen på den svenska aktiemarknaden, 

med hänsyn till återköpsfrekvens. Studien är avgränsad till lågkonjunkturen mellan åren 

2010-2014 för att se eventuell skillnad från tiden före finanskrisen.  

  

Metod: För att besvara studiens syfte har en eventstudie genomförts. Aktiekursdata för 

de företag som genomfört återköpsprogram under de studerade åren har samlats in från 

Nasdaq OMX Stockholm. Av dessa aktiekursdata har kumulativ abnormal avkastning 

beräknats för att jämföras mellan grupper och andra studier samt genomföra t-test och 

envägs-ANOVA. Studiens data består av 68 återköpsprogram fördelat på 41 företag 

som har delats in i frekvensbaserade grupper på ”1”, ”2-3” och ”4-5” stycken 

återköpsprogram.  

  

Resultat & slutsats: Studiens resultat stödjer den tidigare forskningen om att återköp 

ger en positiv abnormal avkastning. Resultatet stödjer även signaleringsteorin om att 

återköp signalerar undervärdering vilket leder till att investerare pressar upp aktiepriset. 

Resultatet visar däremot inget stöd till de studier som har visat på att 

återköpsfrekvensen ska ha betydelse för avkastningen eller att avkastningen skulle ha 

varit högre under lågkonjunktur. På grund av få och motsägande forskning kring detta 



 

 

behövs det mer forskning som kan förtydliga frekvensen och lågkonjunkturens 

påverkan på avkastningen.  

  

Examensarbetets bidrag: Det är intressant ur företagsekonomisk synpunkt att se 

vilken effekt återköp får på aktiepriset när företag funderar på att utnyttja bemyndigande 

om återköpsprogram. Denna studie visar att företag i Sverige kan förvänta sig en positiv 

abnormal avkastning vid annonsering av ett återköpsprogram, i likhet med andra 

miljöer. Studien visar även att frekvensens och lågkonjunkturens betydelse fortfarande 

är oviss.  

  

Förslag till fortsatt forskning: Eftersom studien endast har undersökt den kortsiktiga 

avkastningen vid återköp av aktier vore mer forskning kring den långsiktiga 

avkastningen intressant. Studien har inte heller studerat egenskaper hos företagen som 

gör återköp. Eventuella skillnader mellan företag som gör enstaka respektive frekventa 

återköp vore intressant att se.  

  

Nyckelord: Återköp av aktier, avkastning, frekvens, signalering, lågkonjunktur, 

svenska aktiemarknaden.  

 

 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Has the frequency of share repurchase an impact to the abnormal return? An 

event study about announcing of repurchase program on Swedish stock market  

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Helen Puputti and Erika Blomstedt 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

  

Date: 2018 – May 

  

Aim: Previous research has indicated that share repurchases result in a positive 

abnormal return on company's share price but only a few studies have examined further 

if return on share price differs depending on frequency of share repurchases. In Sweden 

share repurchases are quite unresearched field of study and after share repurchases 

became legal in 2000 there has been a financial crisis. This study aims to fulfil the 

research gap in Sweden and examine share repurchases' effect to return on share prices 

depending on frequency of share repurchase on Swedish stock market. Time period of 

the study has narrowed down to recession between years 2010-2014 to see eventual 

difference from time before recession. 

 

Method: To fulfil the aim of the study event study methodology has been used. The 

share data for companies that have repurchased shares in chosen time period has been 

collected from Nasdaq OMX Stockholm. Based on share data cumulative abnormal 

returns for every share repurchase group have been calculated to compare groups and 

different time periods. Cumulative abnormal returns are even used to accomplish t-test 

and one-way ANOVA. Data of the study consist of 68 share repurchase programs that 

were announced by 41 companies. Those 68 repurchase programs were distributed to 

three frequency based groups that were ”1”, ”2-3” and ”4-5” share repurchase programs. 

 

Result & Conclusions: Results of the study are consistent with the previous research 

about share repurchases resulting in a positive abnormal return. The results are also 

consistent with the previous research about repurchases signaling an undervalued stock 

which leads to an increase in interests from the investors. On the contrary this study is 



 

 

not consistent with the previous research about repurchase frequency and recession's 

impact to return. Because there are only a few studies about repurchasing frequency and 

recession's impact to return and the results of studies are contradictory, more research 

needs to be done.  

  

Contribution of the thesis: It is interesting to see which kind of effect share 

repurchases result in share price when company is utilizing authorization of share 

repurchase program. This study indicates that a company in Sweden can predict a 

positive abnormal return by announcing about repurchase program. The study indicates 

even that repurchase frequency and recession's impact to return are still uncertain. 

  

Suggestions for future research: As this study has only examined share repurchases' 

short-term effect to return on share price, it would be interesting to research long-term 

effect to return on share price. Also characteristics of companies that repurchase shares 

and eventual differences between companies that repurchase shares frequent and 

infrequent would be interesting to see. 

  

Key words: share repurchase, return, frequency, signaling, recession, Swedish stock 

market 
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1 Inledning  

Under 1980-talet i USA blev återköp av företagets egna aktier ett populärt alternativ till 

utdelning för att ge avkastning till sina aktieägare. Sedan dess har återköp av aktier ökat 

i popularitet över hela världen. Idag är återköp och utdelning de två huvudsakliga 

metoderna för företag att ge ut pengar till sina aktieägare (Grullon och Michaely, 2002). 

År 2000 blev det även möjligt för svenska bolag att göra återköp och sedan dess har 

populariteten för återköp i Sverige ökat kontinuerligt. Det har dock inte nått samma 

popularitet i Sverige som i USA där det redan år 2000 var över 50% av alla bolag som 

använde återköp som utbetalningsmetod. Detta är betydligt högre än i Sverige där det år 

2009 sågs en motsvarande siffra på cirka 33% (Råsbrant, 2013).  

 

Att göra återköp av aktier innebär att företag köper tillbaka en del av sina utestående 

aktier, antingen för att behålla dem själva eller för att makulera dem. Vid makulering 

leder det i sin tur till att andelen av aktier på marknaden minskar. Företaget fördelar en 

del av eller alla sina likvida medel till existerande aktieinnehavare i utbyte mot de 

utestående aktierna. Varför har återköp av aktier blivit så populärt under de senaste 

decennierna? Jensen (1986) menar i sin studie att företag använder antingen utdelningar 

eller återköp av aktier till att fördela överskott i kassaflödet till aktieägare. Enligt Miller 

och Modigliani (1961) är företagets värde och aktiepris oberoende av vilken 

utdelningspolicy företaget använder sig av, givet att det inte existerar några skatter och 

att det sker på en perfekt kapitalmarknad. I verkligheten ser det dock inte ut så, vilket 

gör att återköp har vissa fördelar framför utdelningar. Enligt Brav, Graham, Harvey och 

Michaely (2005) är återköp till exempel mer flexibelt och har lägre skatt än utdelningar 

samt ger även vissa möjligheter att manipulera företagets nyckeltal.  

 

1.1 Problematisering  

Forskning inom återköp av egna aktier visar på ett flertal anledningar som driver företag 

att genomföra återköp. Det har bland annat visat sig att det har flexibla fördelar då det 

exempelvis kan användas för enskilda kassaflöden eftersom det till skillnad från 

utdelning kan båda minskas eller avbrytas utan att sända negativa signaler (Jagannathan, 

Stephens och Weisbach, 2000). Återköp har skattemässiga fördelar och kan vara ett 

mindre kostsamt utbetalningsalternativ jämfört med utdelningar (Grullon och Michaely, 

2002). Det är även ett sätt att hantera och motverka andra företags försök till 

övertagande av ens företag (Dittmar, 2000). Den främsta anledningen till att genomföra 
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återköp ses dock vara när företag är undervärderade och antingen vill utnyttja 

investeringsmöjligheter (Dittmar och Casares Field, 2015) eller öka värdet på företagets 

aktier (Bhattacharya och Jacobsen, 2016).  

 

Återköp av aktier har visat sig ge en positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs 

som innebär att marknaden reagerar positivt på återköp av aktier. Detta förklaras ofta 

med fördelarna av förbättrad kapitalstruktur eller signaleringseffekter (Peyer och 

Vermaelen, 2005). Eftersom återköp av aktier ger denna positiva abnormala avkastning 

har företag börjat använda återköp i situationer där de vill öka aktiernas värde och ge 

positiva signaleringseffekter (Ben-Rephael, Oded och Wohl, 2014). Studier har även 

visat att det räcker med att annonsera ut ett återköpsprogram för att få positiv avkastning 

på företagets aktiekurs utan att faktiskt genomföra själva återköpet (Bhattacharya och 

Jacobsen, 2016). Den positiva påverkan på företagets aktiekurs sker både på kort sikt 

(Lakonishok och Vermaelen, 1990) och på lång sikt (Ikenberry, Lakonishok och 

Vermaelen, 1995).  

 

Den positiva abnormala avkastningen har setts variera vid olika situationer. Tidigare 

studie har visat att val av metod för återköp påverkar avkastningen (Comment och 

Jarrell, 1991). De jämförde metoderna “fixed-priced” (erbjudande med fast pris), 

“dutch-auction” (erbjudande med minimum- och maxpris) samt återköp på öppen 

marknad. De såg att ”fixed-priced” gav högst avkastning medan återköp på öppen 

marknad gav lägst. Avkastningen har även setts vara större hos mindre företag och 

företag med högt book-to-market värde (Zhang, 2005). Tidigare studier har också 

kommit fram till att frekvensen av återköp påverkar avkastning på aktiepriset. Högholm 

och Högholm (2017) undersökte avkastningen på aktiepriset vid återköp av aktier samt 

påverkan av återköpsfrekvens och storlek. Studien visade en större positiv abnormal 

avkastning vid större återköp jämfört vid mindre. De såg även att den positiva 

abnormala avkastningen är större vid de första återköpen jämfört med när företag gör 

återköp upprepade tillfällen.  

 

I Sverige där återköp är ett nyare fenomen än i många andra länder finns det inte så 

många studier kring området. Det finns en studie som i likhet med Högholm och 

Högholm (2017) har undersökt frekvensens betydelse för avkastningen vid återköp av 

aktier på den svenska aktiemarknaden. Den studien kom fram till att enstaka återköp ger 

högre positiv abnormal avkastning jämfört med att köpa mer frekvent (De Ridder och 
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Råsbrant, 2014). Då det inte finns mer forskning kring återköp i Sverige är detta ett 

forskningsgap och att genomföra en studie inom ämnet skulle bidra med mer kunskap 

kring ämnet. Eftersom regleringen i Sverige gällande återköp är annorlunda jämfört med 

andra mer beforskade länder är miljön intressant att genomföra studien i.  

 

De Ridder och Råsbrants (2014) forskning kring frekvensens påverkan vid återköp av 

aktier gjordes under åren 2000-2009. Sedan dess har den ekonomiska situationen 

förändrats på grund av finanskrisen år 2008 och lågkonjunkturen under åren 2009-2014, 

då Sveriges produktion sjönk under trenden som var innan finanskrisen (Ball, 2014). 

Viss forskning visar att företag minskade sina återköp under finanskrisen (Bliss, Cheng 

och Denis, 2015) samtidigt som annan forskning visar att avkastningen på aktiepris vid 

nyheter från företag är starkare under finanskris (Neuhierl, Scherbina och Schlusche, 

2010) och lågkonjunktur (Antweiler och Frank, 2006) jämfört med tider av 

högkonjunktur, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter. Då forskningen 

visar att användningen av och avkastning på aktiepriset vid återköp har påverkats av 

finanskrisen och efterföljande lågkonjunktur under det senaste årtiondet är det intressant 

att följa upp De Ridder och Råsbrants (2014) studie genom att studera återköp som 

gjorts under åren 2010-2014.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att studera avkastningen på aktiepriset vid återköp av aktier på den 

svenska aktiemarknaden med hänsyn till olika frekvens av återköp.  
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2 Referensram 

2.1 Praktisk referensram 

2.1.1 Svensk reglering  

Regelverket för återköp av aktier i Sverige skiljer sig från andra länder där en stor del av 

tidigare forskning har gjorts. I Sverige kan återköp ske på två olika sätt, antingen kan 

företag rikta ett återköpserbjudande till samtliga nuvarande aktieägare eller återköpa 

aktier på öppen marknad (SFS 2005:551). Den första metoden innebär oftast ett pris 

över marknadspriset medan den andra metoden görs med marknadspriset. Återköp på 

öppen marknad anses även vara mer flexibelt jämfört med ett riktat återköpserbjudande 

då tid och kvantitet kan bestämmas mer fritt (Råsbrandt, 2013). Oavsett metod kan 

företag dock köpa tillbaka högst 10% av det utestående aktiekapitalet. För att 

företagsstyrelsen ska kunna initiera ett återköp av aktier krävs det majoritetsbeslut av 

bolagsstämman med minst två tredjedelar av rösterna. Bolagsstämmans beslut om 

återköp av aktier ska offentliggöras så snart som möjligt. Offentliggörandet ska 

innehålla uppgifter om tid, kvantitet, pris, övriga villkor samt syftet till återköpet. 

Bemyndigandet av återköpsprogrammet gäller som längst till nästa årsstämma då det 

behövs ett nytt beslut (SFS 2005:551). Återköp får under en dag uppgå till högst 25% 

av den genomsnittliga dagsomsättningen och bolag får endast köpa tillbaka aktier inom 

kursintervallet som gäller på börsen. För de börsnoterade företagen råder en 

anmälningsskyldighet som innebär att företag är skyldiga att anmäla återköpsaktiviteten 

till börsen på daglig basis senast inom sju börsdagar från dagen för återköpet (Nasdaq 

OMX Stockholm, 2016).  

 

2.2 Teoretisk referensram 

2.2.1 Återköp av aktier  

Återköp av aktier innebär att företag köper tillbaka en del av sina utestående aktier. 

Företag använder återköp av aktier för att ge avkastning till sina aktieägare, det vill säga 

att företaget överför en del av eller alla sina likvida medel till existerande 

aktieinnehavare i utbyte mot de utestående aktierna (Bagwell och Shoven, 1989). 

Förutom de två metoderna som kan användas i Sverige för att köpa tillbaka aktier, 

återköp på öppen marknad och återköpserbjudande till alla aktieägare, är det i andra 

länder även möjligt att göra återköp genom att rikta ett återköpserbjudande till specifika 

aktieägare. Återköp på öppen marknad, som undersöks i denna studie, innebär att 
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företag köper tillbaka sina aktier på börsen som vilken aktieinvesterare som helst. Detta 

innebär att säljarna av aktierna inte är medvetna om vem som är köpare, i detta fall 

företaget själv (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan, 2016). I Sverige behöver 

dock företag annonsera om återköp men i andra länder kan återköp ske utan att företag 

offentliggör det (Råsbrant, 2013). Återköp genom ett återköpserbjudande till samtliga 

nuvarande aktieägare innebär att företaget gör ett återköpserbjudande på ett visst antal 

aktier till ett fast pris. Priset på återköpserbjudandet sätts oftast högre än marknadspriset 

för att kunna locka fler aktieägare till att sälja sina aktier (Hillier et al., 2016).  

 

Återköp har blivit populärt både i Sverige sedan det blev tillåtet år 2000 (Råsbrandt, 

2013) och redan innan dess i övriga delar av världen (Grullon och Michaely, 2002). 

Forskning visar på många fördelar som kan göra att företag väljer att göra återköp. Den 

främsta anledningen ses vara den positiva abnormala avkastningen på aktiepriset som 

återköp ger, vilket gör återköp till en bra metod för att öka värdet på aktien med 

(Bhattacharya och Jacobsen, 2016). Studier visar att dessa effekter både sker direkt 

(Lakonishok och Vermaelen, 1990) men även över lång tid (Ikenberry et al., 1995). Det 

är även ett alternativt sätt för företag att betala ut pengar till sina ägare istället för 

utdelningar (Jensen, 1986). Återköp har lägre skattekostnader än utdelningar vilket gör 

det billigare (Grullon och Michaely, 2002) och är mer flexibelt då det kan sänkas utan 

negativa effekter (Jagannathan et al., 2000). Det har även setts vara ett effektivt 

agerande för att förhindra någons försök till övertagande av ens företag (Dittmar, 2000), 

ett sätt att investera när aktierna är undervärderade (Dittmar och Casares Field, 2015) 

samt ett sätt att manipulera nyckeltal för att möta investerarnas förväntningar (Almeida, 

Fos och Kronlund, 2016).  

 

2.2.2 Avkastning på aktiepriset 

Tidigare studier har visat att i de flesta fall reagerar marknader positivt på information 

om aktieåterköp. Positiv marknadsreaktion syns som positiv avkastning på företagets 

aktiepris när information om aktieåterköp avslöjas (Lakonishok och Vermaelen, 1990; 

Ikenberry et al., 1995). Avkastningen på aktiepriset vid återköp av aktier har också setts 

vara abnormal, vilket innebär att den faktiska avkastningen skiljer sig från den 

förväntade avkastningen (Hillier et al., 2016). Denna avkastning har setts både på kort 

sikt (Lakonishok och Vermaelen, 1990) och på lång sikt (Ikenberry et al., 1995). 

Avkastning på aktiepriset syns både vid annonsering av återköpsprogrammet och vid 
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själva återköpen (Bhattacharya och Jacobsen, 2016). Avkastningen har dock setts vara 

olika beroende på situationer. Högholm och Högholm (2017) såg att avkastningen var 

större vid större återköp medan Comment och Jarrell (1991) såg att avkastningen 

varierade vid olika metoder. “Fixed-priced” (erbjudande med fast pris), “dutch-auction” 

(erbjudande med ett minimum- och maxpris) samt återköp på öppen marknad gav olika 

avkastning, där den förstnämnda gav störst och den sista gav minst avkastning. 

 

Eftersom aktiemarknaden reagerar på information, vilket visas genom avkastning på 

aktiepriset, innebär detta att marknaden är effektiv (Fama, 1970). När aktiepriser 

reflekterar all relevant information som marknaden känner till, kallas marknaden 

effektiv. Fama (1970) presenterade tre olika former av effektiva marknader, nämligen 

svag, halvstark och stark form. Den svaga formen innebär att aktiepriserna reflekterar 

all historisk information som är tillgänglig för allmänheten. Den halvstarka formen 

innebär att aktiepriserna reflekterar all publik information som är tillgänglig. Den starka 

formen innebär att priserna reflekterar all information, både privat och publik. I Sverige 

har aktiemarknader setts vara nära den halvstarka formen (Metghalchi, Chang och 

Marcucci, 2008; Shaker, 2013). Detta innebär att aktiepriserna reflekterar all 

information som publiceras.  

 

Utifrån den tidigare forskningen som visar tecken på en abnormal avkastning på 

aktiepriset vid återköp av aktier har en nollhypotes formulerats för att testa om den kan 

förkastas. Nollhypotesen och mothypotesen som har använts i studien är: 

 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 

𝐻𝑎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 å𝑡𝑒𝑟𝑘ö𝑝 𝑎𝑣 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟 

 

2.2.3 Signaleringsteorin 

Det finns flera föreslagna anledningar till att företag genomför återköp av egna aktier. 

Den mest förekommande teorin är signaleringsteorin om undervärdering, vilket innebär 

att företag gör återköp när de tror sig vara undervärderade och därmed skickar dessa 

signaler till andra investerare (Dittmar, 2000). Ett ökat intresse från investerare pressar 

upp värdet på aktierna vilket stöds av ett flertal studier som har visat på en positiv 

abnormal avkastning till följd av återköp (Peyer och Vermaelen, 2005; Högholm och 

Högholm, 2017). Denna avkastning har även setts på lång sikt (Ikenberry et al., 1995). 
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Bhattacharya och Jacobsen (2016) menar att det räcker att enbart annonsera om ett 

återköpsprogram utan att genomföra återköpen för att få signaleringseffekt, förutsatt att 

företaget har en stor undervärdering. Detta styrker signaleringsteorin och de menar att 

övervärderade företag inte annonserar ut ett återköpsprogram på grund av risken att 

sänka värdet. Företag motiverar även ofta sina återköp med undervärdering offentligt 

för att förstärka reaktionerna (Kahle, 2002). Kahle (2002) såg som ytterligare stöd för 

teorin i sin studie att företag hellre lägger likvida medel på återköp än utdelning när 

deras aktier har haft en dålig trend innan.  

 

Dittmar och Casares Field (2015) visar också stöd för att företag genomför återköp när 

de är undervärderade, då de i sin studie såg att återköp sker till lägre pris än hos vanliga 

investerare. Enstaka återköp skedde till lägre pris än mer frekventa återköp och likaså 

köp av insiders, vilket innebär att enstaka återköp har en starkare signalering än mer 

frekventa återköp. Att enstaka återköp starkare signalerar undervärdering än mer 

frekventa återköp är dock inte förvånande. Det är inte troligt att företag med mer 

frekventa återköp upplever sig vara regelbundet undervärderade. Vid dessa situationer 

är det mer troligt att företagen har en annan anledning för återköpen, till exempel 

substitutteorin som enligt Grullon och Michaely (2002) innebär att företagen använder 

återköp som substitut för utdelning. Så om företag med enstaka återköp signalerar 

undervärdering av deras aktier starkare jämfört med företag som gör återköp mer 

frekvent borde reaktionen på marknaden bli större vid dessa återköp.  

 

2.2.4 Frekvens 

Det finns några studier som har undersökt avkastningen på återköp vid olika frekvens av 

köpen. De Ridder och Råsbrant (2014) studerade detta i Sverige där de delade in 

företagen i grupper beroende på frekvens. De såg att alla grupper hade en positiv 

abnormal avkastning men att frekvensen hade betydelse då enstaka återköp gav högre 

avkastning än mer frekventa återköp. Högholm och Högholm (2017) har studerat detta i 

Finland, vilket är en liknande miljö som Sverige. Deras studie fick liknande resultat som 

den svenska studien då de såg att företag som gjorde återköp för första eller andra 

gången hade en högre avkastning än de som gjorde det mer regelbundet. Dessa resultat 

stämmer överens med andra studier kring området. Stor del av den tidigare forskningen 

är gjord i USA och där såg Jagannathan och Stephens (2003) att trots att alla återköp får 

en positiv avkastning så får de enstaka återköpen en starkare reaktion. Yook (2010) 
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undersökte denna marknadsreaktion på lång sikt och fick liknande resultat. Studien 

visade att de som mer sällan annonserade återköpsprogram upplevde större avkastning.  

 

Det finns även tecken på skillnader beroende på vad det är för företag som gör enstaka 

och mer frekventa återköp. Jagannathan och Stephens (2003) såg i sin studie att företag 

som gör frekventa återköp är större med mer stabil inkomst och högre utdelning. 

Företag som istället gör enstaka återköp är mindre med mer instabil inkomst, lägre 

market-to-book ratio samt högre nivå av asymmetrisk information. Detta stöds av De 

Ridder och Råsbrants (2014) studie som fick liknande resultat. De studerade även 

skillnader mellan återköpen för de olika grupperna i studien. Deras resultat visar att 

återköpsprogrammen från de företag som gör enstaka återköp är mindre till storlek och 

pågår under kortare tid jämfört med återköpsprogrammen hos frekventa företag. Zhang 

(2005) stödjer studierna ovan genom att i sin studie se att avkastningen är större hos 

företag som är mindre och har ett högre book-to-market ratio.  

 

Utifrån den tidigare forskningen som visar tecken på att enstaka återköp får starkare 

reaktion på aktiepriset har en nollhypotes formulerats för att testa om den kan förkastas. 

Nollhypotesen och mothypotesen som har använts i studien är: 

 

𝐻0 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 

𝐻𝑎 = 𝐷𝑒𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑝å 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 

 

2.2.5 Finanskrisen 2008 

År 2008 skedde en finanskris som ändrade förutsättningarna för företag. Denna 

finanskris var ett unikt fall jämfört med tidigare kriser, då krisen 2008 uppstod från 

finansmarknaden och övergick sedan till en skuldkris i länder och hushåll. Tidigare 

finansiella kriser har tvärtom börjat från ekonomin och därefter har finansmarknader 

påverkats (Tsagkanos och Siriopoulos, 2013). En finanskris sker vanligtvis genom ett 

stort fall i tillgångspriser som dessförinnan har ökat stort under en tid. Uppgången innan 

krisen har skapat en optimism vilket gör att företag vågar öka sin belåningsgrad (Fregert 

och Jonung, 2014). När då fallet i tillgångspriserna sker, minskar företagens egna 

kapital och många riskerar konkurs. Företagen tappar då kreditvärdighet och tvingas 

spara för att återställa det egna kapitalet och soliditeten. Det kan ta tid att bygga upp det 

egna kapitalet igen och få tillbaka förtroendet hos långivare (Fregert och Jonung, 2014). 
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Detta innebär att en finanskris gör att företag får det begränsat ekonomiskt både under 

finanskrisen och en lång tid därefter och kan därmed även förändra deras tidigare 

förhållningssätt och agerande till återköp av aktier.  

 

Studier har undersökt detta och Bliss et al. (2015) såg att företag minskade sina 

utbetalningar under finanskrisen år 2008, framförallt sina återköp. Genom att minska 

återköpen kan företag fortsätta investera, spara och ge utdelningar trots den högre 

kostnaden för extern finansiering. Floyd, Li och Skinner (2015) såg liknande en större 

minskning av återköp än utdelningar av företagens utbetalningar till ägare. Återköpen 

som hade en större tillväxttrend innan krisen hade även en större minskning jämfört 

med den mer stabilare nivån av utdelningar. De företag som minskar återköpen till 

störst grad är de som är mer känsliga för en kris, vilket är företag med högre 

skuldsättningsgrad, fler tillväxtmöjligheter och lägre nivå av kapital (Iyer, Feng och 

Rao, 2017).  

 

Forskning visar även på att reaktionen vid återköp skiljer sig åt beroende på den 

ekonomiska situationen. Antweiler och Frank (2006) har sett att nyheter kring företag 

har större påverkan på aktiekurser under lågkonjunktur än under högkonjunktur. Detta 

resultat stöds av Neuhierl et al. (2010) som studerade samma sak under finanskrisen 

2008 och såg att pressmeddelanden från företagen gav starkare reaktioner än vad de 

hade gjort tiden innan krisen. Dessa reaktioner var starkare både vid positiva och 

negativa nyheter. De såg även att specifikt återköp gav starkare reaktioner.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsansats 

Den genomförda studien har en positivistisk ansats, vilket enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) innebär att den undersöker samband mellan ett fenomen och ett sakförhållande. 

Detta uppfyller denna studie som studerar fenomenet återköp av aktier och sambandet 

mellan frekvensen av återköp och avkastning på aktiepris. Ryan, Scapens och Theobold 

(2002) menar att studier inom företagsekonomi ofta är positivistiska och beskriver 

positivism som en värderingsfri syn på verkligheten. Sohlberg och Sohlberg (2013) 

skriver i likhet med ovanstående forskare att positivistiska studier ska vara objektiva 

utan påverkan från egna tolkningar. Denna studie har genomförts med ett neutralt 

förhållningssätt utan egna tolkningar och värderingar. Enligt Bryman och Bell (2013) 

förespråkar positivismen studier av kvantitativ form, vilket också är formen för denna 

studie. De menar att kvantitativa studier består av statistisk data och undersöker 

samband, vilket uttrycks här i form av aktiekursdata och samband mellan återköp av 

aktier och avkastning på aktiepris. Bryman och Bell (2013) beskriver vidare kvantitativa 

studier som deduktiva och denna studie utgår ifrån tidigare forskning inom det 

studerade ämnet som har fått skapa en teori och genererat hypoteser, vilka sedan testas 

för att undersöka detta.  

 

3.2 Eventstudie 

För att undersöka och förklara återköp av aktiers påverkan på aktiepriset och eventuella 

skillnader beroende på frekvens har en eventstudie genomförts. Eventstudie som metod 

innebär att studien undersöker hur något påverkas av en viss händelse (MacKinley, 

1997). I detta fall innebär det att studien studerar förändringarna i aktiepriset efter en 

annonsering från ett företag. Detta jämförs sedan med en marknadsmodell för att avgöra 

om avkastningen är abnormal, det vill säga om avkastningen skiljer sig åt från den 

förväntade avkastningen. De eventuella abnormala avkastningarna kan sen även 

jämföras med varandra för att undersöka skillnader (MacKinlay, 1997), i detta fall vid 

olika frekvenser av återköp bland företagen. Kothari och Warner (2006) anser att det är 

fördelaktigt om en eventstudie utgår ifrån hypoteser som förtydligar vad som ska testas. 

Därför har denna studie format två hypoteser utifrån den tidigare forskningen som 

tydliggör och styr genomförandet av undersökningen.  
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Eventstudie är en välbeprövad och lyckosam metod för att undersöka aktieprisers 

beteende kring specifika händelser, såsom företags annonseringar av olika slag (Binder, 

1998). Metoden har bland annat använts för att undersöka avkastningen vid återköp 

(Yook, 2010; Liang, 2016), takeovers vilket är när ett företag försöker köpa upp ett 

annat (Edmans, Goldstein och Jiang, 2012) samt vid medias nyhetspubliceringar (Yook, 

2010). Med hjälp av eventstudie som metod har dessa studier kunnat se vilken effekt de 

studerade händelserna har haft på investerarnas köpbeteende och aktiepriset. I likhet 

med dessa studier har metoden använts i denna studie för att undersöka effekten på 

aktiepriset när företag annonserar om ett återköpsprogram.  

 

3.2.1 Population 

Eventstudien är genomförd på alla återköp av aktier som har gjorts av företag 

registrerade på Nasdaq OMX Stockholm. Eftersom studien följer upp De Ridder och 

Råsbrants (2014) studie genom att studera avkastningen vid återköp efter den finansiella 

krisen som hade sin topp under åren 2008-2009, så är denna studie begränsad till att 

undersöka återköp inom tidsintervallet 2010-2014. Det är 167 stycken återköpsprogram 

som har gjorts under denna tid men för 19 stycken av dessa går börsdata inte att få tag 

på och för 28 stycken hittas inga annonseringar. Då 52 stycken av annonseringarna är 

gjorda under samma dag eller dagen efter årsstämman har dessa också exkluderats. 

Detta på grund av att årsstämman innehåller annan information, bland annat utdelning, 

som kan påverka aktiekursen. Studiens data är därmed baserad på 68 stycken 

återköpsprogram. Fördelningen av återköpsprogrammen över de fem valda åren visas i 

tabell 1.  

 

Tabell 1: Återköpsprogram under åren 2010-2014 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Antal återköpsprogram 13 17 18 11 9 68 

 

För att kunna undersöka skillnader i avkastning mellan de som gör återköp enstaka 

gånger jämfört med mer frekvent har dessa återköpsprogram delats in i tre grupper 

beroende på hur många återköpsprogram företag har genomfört under dessa år. De tre 

grupperna är “1”, “2-3” samt “4-5” stycken återköpsprogram och består av 17, 18 

respektive 6 stycken företag. Gruppindelningen av återköpsprogrammen visas i tabell 2. 

Denna gruppindelning skiljer sig från De Ridder och Råsbrant (2014) som fördelade 
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återköpen på grupperna “1-2”, “3-4” samt “5 eller fler”. Valet av annorlunda 

gruppindelning i denna studie är på grund av att endast ett företag har gjort fem återköp. 

De Ridder och Råsbrant (2014) studerade återköp under åren 2000-2009, vilket är fem 

år fler än denna studie. Därav har de samlat in fler företag som gjort fem eller fler 

återköp och kunnat fördela företagen i dessa grupper.  

 

Tabell 2: Frekvensindelning av återköpsprogrammen 

Grupp “1” “2-3” “4-5” Totalt 

Antal återköpsprogram 17 37 14  68 

Antal företag 17 18 6 41 

 

3.2.2 Genomförande 

Information om återköp under det valda tidsintervallet har samlats in från Nasdaq OMX 

Stockholm. För att kunna genomföra studien har data om vilka företag som har gjort 

återköp, när återköpen har gjorts, hur mycket och till vilket pris insamlats. Därefter har 

aktiekursdata innehållande information om priser samlats in från Nasdaq OMX 

Stockholm för att undersöka avkastningen för dessa återköp.  

 

Vid beräknande av avkastning har ett fönster på två dagar använts, vilket har inkluderat 

dag 0 och dag +1 räknat från dagen då annonseringen av återköpet gjordes. Ett fönster 

på två dagar valdes då det antas att aktiemarknaden är effektiv i minst halvstark form 

där priserna snabbt och korrekt reflekterar information, så att endast två dagar behövs 

för att fånga reaktionerna. Det antas även att eventuell insiderinformation är så pass 

liten sett till hela populationen att det inte behövs inkluderas dagar innan dag 0 som 

fångar in det. Valet av antal dagar stöds av De Ridder och Råsbrant (2014) som också 

använde sig av två dagar i sin studie. Detta stöds även av MacKinlay (1997) som menar 

att fönstret är inom ramarna för vad som vanligtvis används inom eventstudier. Han 

menar att det kan behövas två dagar för att även fånga in reaktionerna som sker efter 

börsens stängning. För båda dessa dagar har det därmed beräknats en faktisk 

avkastning, 𝑅𝑖𝑡, vilket är skillnaden av aktiepriset mellan dag t och dag t+1. Formeln 

som har använts för att beräkna den faktiska avkastningen är från Weston et al. (2014) 

och är: 
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𝑅𝑖𝑡 =
𝑃𝑖𝑡+1 − 𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡
 

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

𝑃𝑖𝑡+1 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 + 1 

𝑃𝑖𝑡 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

 

För att avgöra om en avkastning är abnormal jämförs det med en marknadsmodell, 

vilket är den förväntade avkastningen om återköpet inte hade gjorts. För att beräkna 

marknadsmodellen har the mean adjusted return method använts. Det innebär att 

dagliga avkastningar beräknas för ett företag under en period för att sedan beräkna ett 

genomsnittligt värde av dessa, vilket är den förväntade avkastningen (Weston, Mitchell 

och Mulherin, 2014). Denna studie har använt sig av en period på 100 dagar. Valet av 

100 dagar har även Stephens och Weisbach (2002) använt sig av när de gjorde en 

liknande studie. Den valda perioden är tiden innan företaget annonserade om sitt 

återköpsprogram, vilket är det vanligaste att använda för att beräkna en marknadsmodell 

(MacKinlay, 1997). Enligt Weston et al. (2014) är det dock viktigt att den valda 

perioden inte innehåller någon dag där företaget har släppt nyheter relaterade till 

annonseringen eftersom det skulle påverka resultatet. Marknadsmodellen är därför 

beräknad till och med 20 dagar innan annonseringstillfället, vilket även De Ridder och 

Råsbrant (2014) gjorde i sin studie. Marknadsmodellen är därmed beräknad mellan dag 

-120 till dag -21 före annonseringstillfället. Formeln som har använts för att beräkna 

den förväntade avkastningen är från Weston et al. (2014) och är:  

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) =
∑ 𝑅𝑖𝑡

−21
𝑡=−120

100
 

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

∑ 𝑅𝑖𝑡

−21

𝑡=−120

= 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑎𝑔 − 120 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑔 − 21 

100 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

 

Förutom att använda the mean adjusted return method för att beräkna 

marknadsmodellen har även the market adjusted return method använts. Genom att 
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använda ytterligare en variant på marknadsmodell kan resultatet från de båda sätten 

jämföras och eventuella skillnader kan upptäckas och diskuteras. The marked adjusted 

return method är en enklare variant än the mean adjusted return method där ett 

marknadsindex används som förväntad avkastning (Weston et al., 2014). De menar att 

den förväntade avkastningen för ett visst företag en viss dag i eventfönstret är samma 

som avkastningen för den dagen i marknadsindex. Formeln från Weston et al. (2014) 

som har använts för att beräkna den förväntade avkastningen är:  

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑅𝑚𝑡 

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

𝑅𝑚𝑡 = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑡 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 

 

När både den faktiska och den förväntade avkastningen har beräknats kan även den 

abnormala avkastningen, 𝑟𝑖𝑡, beräknas då det är skillnaden mellan dessa. Formeln som 

har använts för att beräkna den abnormala avkastningen är från Weston et al. (2014) och 

är: 

 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝐸(𝑅𝑖𝑡) 

 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

𝑅𝑖𝑡 = 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑒𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 𝑖 𝑜𝑐ℎ 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

 

Efter att ha beräknat abnormal avkastning för alla återköp har dessa använts för att 

beräkna genomsnittlig abnormal avkastning för respektive dag, 𝐴𝑅𝑡. Genom att slå ihop 

alla företags återköp och beräkna genomsnittlig abnormal avkastning fås ett mer korrekt 

värde eftersom enskilda abnormala avkastningar för varje företag annars kan visa för 

höga eller låga värden sett över hela urvalet (Weston et al., 2014). Weston et al. (2014) 

menar att ett genomsnittligt värde eliminerar dessa extrema värden, framförallt vid 

större urval. Formeln som har använts för att beräkna den genomsnittliga abnormala 

avkastningen är från Weston et al. (2014) och är: 

 

𝐴𝑅𝑡 =
∑ 𝑟𝑖𝑡𝑖

𝑁
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𝐴𝑅𝑡 = 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑡 

∑ 𝑟𝑖𝑡
𝑖

= 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

 

När den genomsnittliga abnormala avkastningen har beräknats kan även kumulativ 

abnormal avkastning, CAR, beräknas. CAR är den totala effekten för alla företag över 

en tidsperiod (Weston et al., 2014). MacKinlay (1997) menar att det är nödvändigt att 

använda CAR för att föra samman all data till ett värde för hela fönstret, vilket i detta 

fall är på två dagar. Formeln som har använts för att beräkna CAR är från Weston et al. 

(2014) och är: 

 

𝐶𝐴𝑅 = ∑ 𝐴𝑅𝑡

1

𝑡=0

 

 

𝐶𝐴𝑅 = 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

∑ 𝐴𝑅𝑡

1

𝑡=0

 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎  

𝑓ö𝑟 𝑑𝑎𝑔 0 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑑𝑎𝑔 + 1 

 

3.2.3 Dataanalys 

Efter att ha beräknat CAR för de tre studerade grupperna i studien har ett t-test utförts. 

Ett t-test används för att undersöka om skillnaden för en grupp mellan två tillfällen är 

statistisk signifikant (Pallant, 2016). Testet används i denna studie för att undersöka om 

den abnormala avkastningen är statistisk signifikant och att nollhypotesen kan förkastas. 

För att genomföra t-testet behövs kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning, 

CAAR, beräknas för alla grupperna tillsammans. Formeln som har använts för att 

beräkna CAAR är från Campbell, Lo och MacKinlay (1997) och är: 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅 =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

𝐶𝐴𝐴𝑅 = 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 
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𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 

∑ 𝐶𝐴𝑅𝑖

𝑁

𝑖=1

= 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑎𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

Förutom CAAR behövs även standardavvikelse för de tre grupperna beräknas. Formeln 

som har använts för att beräkna standardavvikelse är från Campbell et al. (1997) och är: 

  

𝜎 = √
∑ (𝐶𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝐴𝐴𝑅)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

 

𝜎 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎 

𝑁 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑒𝑟 

∑(𝐶𝐴𝑅𝑖 − 𝐶𝐴𝐴𝑅)2

𝑁

𝑖=1

= 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝐶𝐴𝑅 𝑜𝑐ℎ 𝐶𝐴𝐴𝑅  

𝑓ö𝑟 𝑣𝑎𝑟𝑗𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 𝑖 𝑘𝑣𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡 

  

Efter att CAAR och standardavvikelse har beräknats används de tillsammans för att 

göra t-testet. Beräkningarna i testet har genomförts i Excel och ger både ett t-värde och 

ett p-värde. T-värdet visar hur stor avkastningen är, där ett större t-värde innebär en 

större avkastning. P-värdet är mellan 0-100% och visar sannolikheten att resultatet har 

uppstått av en slump. Ett lägre p-värde visar lägre sannolikhet. Om värdet är under 0,05 

innebär det att den abnormala avkastningen är statistisk signifikant på en 5%-nivå och 

att nollhypotesen kan förkastas. Nollhypotesen kan även förkastas vid den lägre 

statistiska signifikansnivån på 10% och vid den högre 1%-nivån (Pallant, 2016). 

 

Förutom t-test har även ett envägs-ANOVA genomförts i SPSS. Detta test används för 

att undersöka skillnaden på avkastning mellan de tre grupperna i studien (Pallant, 2016). 

Pallant (2016) skriver för att använda ANOVA krävs dock normalfördelning av data, 

vilket data i denna studie har uppvisat. I likhet med t-testet ger ANOVA också ett 

sig.value som visar om skillnaden är statistisk signifikant och nollhypotesen kan 

förkastas. Om testet uppvisar signifikans säger det dock inte mellan vilka grupper det 

gäller utan ett post hoc-test måste då göras (Pallant, 2016). 
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3.2.4. Metodkritik 

Det finns viss kritik mot eventstudier. Dels finns en risk att studien inte fångar de rätta 

reaktionerna. Binder (1998) skriver att ett vanligt problem är att inte veta exakt när 

återköpen görs och det är därmed svårt att fånga reaktionerna direkt efter. Eftersom 

denna studie görs i Sverige där företagen måste meddela varje återköp så försvinner 

detta problem. Brown och Warner (1985) tar upp ett annat problem med att fånga 

reaktionerna. De menar att när avkastningen beräknas månadsvis, som har varit vanligt 

inom eventstudier, är det svårt att urskilja reaktioner av en viss händelse. Då denna 

studie använder daglig data istället för månadsvis innebär det att mer exakt data fångas 

in.  

 

Ett tredje problem är joint hypothesis som innebär att en studies resultat stämmer endast 

under de antagna förhållandena för studien (Kothari och Warner, 2006). I denna studie 

har det antagits att aktiemarknaden är effektiv i minst halvstark form så att den reagerar 

snabbt och reflekterar all publik information korrekt. Det har även antagits att eventuell 

insiderinformation är minimal. Dessa antaganden kanske inte råder i verkligheten utan 

det finns alltid en risk för att marknaden reagerar långsammare eller mer felaktigt än 

vad som antagits och att information kan ha läckts ut innan själva annonseringen och 

påverkat resultatet.  

 

3.3 Kvalitetskriterier 

Det är viktigt att bedöma kvalitén av studien för att säkerställa att studien uppfyller en 

god kvalité. För kvantitativa studier är det vanligt att använda kvalitetskriterier som 

validitet, reliabilitet och replikerbarhet för att avgöra kvalitén (Bryman och Bell, 2013), 

vilket är måtten som används även i denna studie. Enligt Bryman och Bell (2013) 

handlar reliabilitet om att måtten och mätningarna i studien ska vara pålitliga och 

följdriktiga. De menar att det behöver vara stabilt och fungera över tid, vilket innebär att 

om samma sak mättes igen skulle samma resultat fås. Validitet handlar enligt Bryman 

och Bell (2013) om huruvida en studie och dess mått mäter det som är tänkt att mäta. 

De menar att måtten behöver dels vara lämpade för att mäta det valda området och dels 

hanteras korrekt.  

 

Måtten som har använts i studien är välbeprövade och har använts vid flera liknande 

eventstudier tidigare (Högholm och Högholm, 2017; Kerl, Schürg och Walter, 2014; 
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Zhang, 2005; De Ridder och Råsbrant, 2014). Detta visar stöd för att måtten både är 

pålitliga och passande att använda för denna studie och dess syfte. I metodkapitlet har 

genomförandet av studien beskrivits med noggrannhet, vilket både visar att måtten har 

hanterats på ett korrekt sätt men även skapat replikerbarhet. Med replikerbarhet menar 

Bryman och Bell (2013) att studien ska innehålla tillräckliga beskrivningar av metoden 

så att andra ska kunna replikera studien.  
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4 Resultat och analys 

4.1 Avkastning vid återköp 

CAAR som presenteras i tabell 3 är positiv, vilket visar att det är en positiv abnormal 

avkastning på studiens data. Både the mean adjusted return method och the market 

adjusted return method som användes för att beräkna den förväntade avkastningen gav 

liknande resultat. Detta visar på att värdena från the mean adjusted return method som 

slutligen användes för att beräkna abnormal avkastning och CAR för de tre grupperna 

samt CAAR vid t-test har varit tillförlitliga. Eftersom resultatet i studien är oberoende 

av metodval visar det på ett robust resultat. 

 

Tabell 3: CAAR vid de två använda marknadsmodellerna 

CAAR vid  

the mean adjusted return method 

CAAR vid  

the market adjusted return method 

1,146% 1,187% 

 

T-testet som sedan gjordes för att testa nollhypotesen om abnormal avkastning gav ett 

positivt t-värde som presenteras i tabell 4, vilket visar på en positiv abnormal 

avkastning. Testets p-värde visade en statistisk signifikant skillnad på 10%-nivån. Detta 

innebär att nollhypotesen kan förkastas och resultatet visar stöd för att återköp av aktier 

ger en positiv abnormal avkastning. Den statistiska signifikansnivån på 10% kan dock 

ses som svag jämfört med 5% och 1%, vilka är de andra nivåerna som används för att 

förkasta en nollhypotes. Detta kan dock förstärkas med stöd från andra studier.  

 

Tabell 4: T-test för abnormal avkastning 

CAAR Standardavvikelse T-värde 

1,146% 0,002855412 4,01479136 

 

Resultatet stödjer De Ridder och Råsbrants (2014) studie som fick ett CAAR på 1,94% 

och där t-testet gav ett t-värde på 7,61 och statistisk signifikans på 1%-nivå. Dessa 

studier visar därmed tillsammans på att återköp av aktier har en positiv effekt på 

aktiepriset i Sverige. Detta resultat är intressant eftersom Sverige har ett mer reglerat 

regelverk med bland annat anmälningsskyldighet, offentliggörande av information om 

återköpen samt begränsningar av köpmängd (SFS 2005:551). Det finns få studier kring 
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återköp av aktier i denna miljö och resultatet från denna studie kompletterar med tecken 

på att återköp ger avkastning under dessa förhållanden. Det behövs dock fler studier för 

att kunna visa på denna effekt med större säkerhet. Förutom De Ridder och Råsbrants 

(2014) studie kan resultatet dock även jämföras med Högholm och Högholms (2017) 

studie som är gjord i Finland. Då Sverige och Finland har liknande lagar om återköp 

kan Finland ses som en liknande miljö som Sverige. Eftersom Högholm och Högholm 

(2017) såg att återköp av aktier i Finland gav en positiv abnormal avkastning i likhet 

med denna studie samt De Ridder och Råsbrants (2014) studie så stärker det detta 

resultat för denna miljö.  

 

Förutom de andra studierna i Sverige och Finland så går detta resultat även i linje med 

den tidigare forskningen från andra länder. Lakonishok och Vermaelen (1990), 

Ikenberry et al. (1995) samt Bhattacharya och Jacobsen (2016) har sett att återköp av 

aktier ger en positiv abnormal avkastning i USA. Då USA inte har samma hårda 

reglering kring återköp av aktier som Sverige ses dessa studier representera effekten av 

återköp i en annorlunda miljö. Eftersom resultaten i dessa studier ändå visar på samma 

effekt som studierna i Sverige och Finland så visar detta på att olika miljöer inte verkar 

ha betydelse för reaktionerna på återköp. Oavsett mer eller mindre regleringar verkar 

återköp leda till positiva effekter på aktiepriset. Då den tidigare forskningen visar ett 

samstämmigt resultat för att återköp av aktier ger en positiv abnormal avkastning, 

oavsett miljö, så förstärker det därmed resultatet i denna studie trots den lägre 

signifikansnivån på 10%.  

 

Resultatet från denna studie tillsammans med den tidigare forskningen bekräftar därmed 

Bhattacharya och Jacobsens (2016) tanke att återköp av aktier skickar positiva signaler 

till aktieägarna som ökar sitt intresse vilket i sin tur pressar upp priset på aktien. 

Eftersom den positiva effekten på aktiepriset har varit den främsta anledningen till 

återköp hos företag i USA som är ett mer beforskat land (Bhattacharya och Jacobsen, 

2016) är detta resultat av vikt för svenska företag. Att ha vetskap om att återköp ger den 

positiva effekt som resultatet visar kan vara till stor vikt vid beslut där företag ska välja 

att genomföra ett återköpsprogram eller inte. Dock är denna studie begränsad till den 

kortsiktiga effekten. Det är även intressant för företag att veta vad den långsiktiga 

effekten av återköp blir vid beslutstagande. De Ridder och Råsbrant (2014) såg en 

positiv effekt även på lång sikt i Sverige vilket går i linje med Ikenberry et al. (1995) 
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studie i USA, men fler studier kring detta behövs för att kunna använda resultaten som 

beslutsgrundande fakta.  

 

4.2 Avkastning vid återköp med olika frekvens  

De beräknade CAR för de tre grupperna i studien presenteras i tabell 5. Där kan det ses 

att dessa skiljer sig åt där gruppen med lägst återköpsfrekvens har högst CAR och 

gruppen med högst återköpsfrekvens har lägst CAR. Dessa värden visar tecken på att 

det kan finnas en skillnad mellan grupperna och att återköpsfrekvensen därmed kan ha 

en betydelse för avkastningen i form av en högre avkastning vid enstaka återköp jämfört 

med mer frekventa återköp. Detta resultat går i linje med De Ridder och Råsbrants 

(2014) studie där de fick ett CAR på 2,77% för den första gruppen, 1,49% för den andra 

gruppen samt 0,99% för den tredje gruppen. De såg därmed också en högre avkastning 

för enstaka återköp jämfört med mer frekventa återköp, vilket stärker detta resultat.  

 

Tabell 5: CAR för de tre grupperna 

Grupp CAR  

1 1,463% 

2-3 1,067% 

4-5 0,909% 

 

Precis som vid avkastning på återköp av aktier i tidigare stycke så har Högholm och 

Högholm (2017) även undersökt frekvensens betydelse i Finland, vilket innebär att 

resultatet kan jämföras med ytterligare en studie i liknande miljö som Sverige. Högholm 

och Högholm (2017) fick även de i sin studie ett högre CAR för enstaka återköp jämfört 

med mer frekventa återköp, vilket styrker detta resultat ytterligare. Samtliga studier i 

denna miljö visar därmed på samma tendenser.  

 

Till skillnad från avkastning på återköp generellt så har det gjorts färre studier i andra 

länder kring frekvensens betydelse. Detta innebär att forskningsgapet kring frekvensens 

betydelse inte endast gäller för miljön i Sverige utan i andra länder också. Jagannathan 

och Stephens (2003) har dock undersökt detta i USA där de såg i likhet med studierna i 

Sverige och Finland ett högre CAR för enstaka återköp jämfört med mer frekventa 

återköp. Detta betyder att alla de studier som har gjorts visar samma tecken på att 
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frekvensen har betydelse, oavsett miljö, men eftersom det är få studier så behövs det fler 

för att kunna visa på ett säkrare resultat.  

 

Denna studie har dock undersökt denna skillnad ett steg längre än De Ridder och 

Råsbrant (2014). Genom ett envägs-ANOVA i SPSS har nollhypotesen om frekvensens 

betydelse testats. Resultatet från ANOVA som presenteras i tabell 6 och 7 visar dock 

ingen signifikant skillnad mellan grupperna, vilket innebär att nollhypotesen kan inte 

förkastas. Resultatet betyder därmed att studiens data inte visar stöd för att frekvensen 

av återköp har en påverkan på avkastningen. Trots de tendenser som både denna studie 

och tidigare forskning visar genom CAR, så visar detta test att skillnaden mellan 

gruppernas CAR i denna studie inte är tillräckligt stor för att få en signifikant skillnad.  

 

Tabell 6: Deskriptiv data från SPSS 

Descriptives 

Return  

  N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 1

7 

,0146318

88 

,03481199

20 

,00844314

82 

-

,0032667

87 

,0325305

62 

-

,04343

55 

,07542

31 

2 3

7 

,0106712

04 

,03844373

65 

,00632011

14 

-

,0021465

76 

,0234889

84 

-

,06763

36 

,10179

45 

3 1

4 

,0090885

59 

,03828088

85 

,01023099

78 

-

,0130141

68 

,0311912

86 

-

,06482

18 

,09221

98 

Tot

al 

6

8 

,0113355

36 

,03703919

40 

,00449166

20 

,0023701

41 

,0203009

31 

-

,06763

36 

,10179

45 
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Tabell 7: ANOVA från SPSS 

ANOVA 

Return  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,000 2 ,000 ,096 ,908 

Within Groups ,092 65 ,001     

Total ,092 67       

 

Eftersom De Ridder och Råsbrant (2014) inte har testat deras data kring frekvensens 

betydelse så går det inte att jämföra resultatet med deras studie. Likaså har inte heller 

Högholm och Högholm (2017) genomfört ett sådant test. Så även om deras CAR visar 

tecken på att det finns en skillnad så är det möjligt att de skulle få liknande resultat som 

denna studie vid ett statistiskt test. Därmed finns det ingen annan studie som kan 

presentera ett resultat för hur frekvensen påverkar avkastningen i denna miljö, medan 

testet i denna studie visar på att det ännu inte går att visa på någon påverkan.  

 

Däremot testade Jagannathan och Stephens (2003) sina data och fick då signifikant 

skillnad mellan grupperna, vilket skiljer sig från denna studie. Denna skillnad är 

intressant och fler studier behövs för att avgöra om skillnaden beror till exempel på att 

miljön är olika i Sverige jämfört med i USA eller att någon studierna fått missvisande 

resultat och att det egentligen inte finns någon skillnad mellan miljöerna. Det kan även 

vara så att företagen som inkluderats i de två studierna är olika. Jagannathan och 

Stephens (2003) såg i sin studie en skillnad på företagen som gjorde enstaka återköp 

jämfört med mer frekventa återköp, där mer stabila företag gjorde återköp mer 

regelbundet. Zhang (2005) har också sett att mindre företag får högre avkastning i USA, 

vilket kan kopplas ihop med Jagannathan och Stephens (2003) resultat då större företag 

ofta är mer stabila även om så inte alltid är fallet. Det är möjligt att det inte finns samma 

koppling mellan företagens egenskaper och återköpsbeteende i denna studie som i deras, 
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vilket kan orsaka de olika resultaten. De Ridder och Råsbrant (2014) såg dock liknande 

skillnader mellan företagen som de amerikanska studierna, vilket talar emot denna 

tanke. Eftersom denna studie inte har studerat egenskaper hos de inkluderande företaget 

som dessa studier har gjort så behövs det vidare studier för att avgöra detta.  

 

Även om denna studie inte kan förkasta nollhypotesen och ge stöd för att 

återköpsfrekvensen har betydelse för avkastningen, så visar den positiva avkastningen 

på att återköp ändå skickar signaler om undervärdering. Detta bekräftar 

signaleringsteorin som tidigare forskning har visat på (Dittmar och Casares Field, 2015; 

Peyer och Vermaelen, 2005; Bhattacharya och Jacobsen, 2016). De menar att återköp 

signalerar att aktien är undervärderad, vilket gör att investerarna ökar sitt intresse 

eftersom det innebär en investeringsmöjlighet och pressar upp aktiepriset. Eftersom 

enstaka återköp starkare signalerar undervärdering än frekventa återköp borde 

avkastningen mellan dessa skilja sig åt. Studiens resultat stämmer överens med denna 

teori eftersom resultatet visar positiva CAR för alla grupper, men med ett högre värde 

för enstaka återköp jämfört med frekventa återköp. Studien visar därmed på liknande 

resultat som tidigare forskning inom signaleringsteorin (Peyer och Vermaelen, 2005; 

Ikenberry et al., 1995; Bhattacharya och Jacobsen, 2016).  

 

Vetskap om vad enstaka respektive frekventa återköp signalerar och får för effekter på 

aktiepriset är viktigt för företag vid beslutstagande. Eftersom det är vanligt att företag 

gör återköp när de tror sig vara undervärderade och vill höja värdet på aktien (Dittmar, 

2000) är det högst relevant att veta hur aktiepriset beter sig vid dessa situationer. Denna 

studie visar att investerare uppfattar signaler om undervärdering vid återköp vilket 

pressar upp aktiepriset. Dock sågs det inte en signifikant skillnad mellan gruppernas 

avkastning även om avkastningen var högre vid enstaka återköp, men resultatet visar att 

företag kan förvänta sig en värdeökning. Företag kan därmed ha denna kunskap i 

beräkning vid övervägande om att genomföra ett återköpsprogram. Eftersom det dock 

finns få studier kring detta behövs det mer forskning för att visa på något med större 

säkerhet. Det vore även intressant med fler studier som undersöker den långsiktiga 

effekten, vilket har setts ha en positiv effekt i USA (Yook, 2010), eftersom även det är 

högst relevant för detta beslutstagande.   
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4.3 Avkastning vid återköp under lågkonjunktur 

CAAR och CAR som har presenterats tidigare för både denna studie och De Ridder och 

Råsbrants (2014) studie kan ses tillsammans i tabell 8. Som tidigare nämnt liknar dessa 

värden varandra. Det kan dock ses en tendens till högre avkastning i De Ridder och 

Råsbrants (2014) studie då de fått ett högre CAAR. Likaså ses en tendens till större 

skillnad mellan grupperna då de fått högre CAR för grupp 1 och 2 jämfört med denna 

studie. CAR för grupp 3 är dock ganska lika. Detta innebär att studierna visar tecken på 

att effekten på aktiepriset vid återköp av aktier var högre under åren innan finanskrisen 

2008 jämfört med åren efter.  

 

Tabell 8: Sammanställning av CAAR och CAR samt totalt antal återköpsprogram 

Studie CAAR CAR för 

grupp 1 

CAR för 

grupp 2 

CAR för 

grupp 3 

Återköpsprogram 

inklusive bortfall 

(genomsnitt per år)  

Denna studies 

resultat 

1,146% 1,463% 1,067% 0,909% 167 (33,4) 

De Ridder och 

Råsbrants 

(2014) resultat 

1,94% 2,77% 1,49% 0,99% 331 (33,1) 

 

Detta talar dock emot den tidigare forskningen kring reaktioner på aktiepriset vid 

finanskriser samt låg- och högkonjunkturer. Antweiler och Frank (2006) såg i sin studie 

att nyheter från företag får en större effekt på aktiepriset under en lågkonjunktur jämfört 

med under en högkonjunktur. Neuhierl et al. (2010) som undersökte specifikt 

finanskrisen 2008 såg liknande resultat där det var starkare reaktioner vid återköp av 

aktier efter krisen jämfört med tiden innan. Dessa studier är visserligen genomförda i 

USA och det är möjligt att de olika miljöerna för studierna orsakar de varierande 

resultaten.  

 

Enligt Antweiler och Frank (2006) är en anledning till den starkare reaktionen under 

lågkonjunktur att företag gör färre återköp då jämfört med under högkonjunktur. De 

menar att när det då görs färre återköp ger dessa en starkare reaktion på aktiepriset. 

Detta låter troligt eftersom en finanskris ofta leder till att företag får det begränsat 

ekonomiskt och tvingas spara under en tid efteråt för att bygga upp kapitalet igen 



 

26 

 

(Fregert och Jonung, 2014). Forskning kring återköp har även visat på att företag 

minskade antalet under finanskrinsen (Bliss et al. 2015; Floyd et al., 2015), vilket 

stödjer detta. Detta kan vara en anledning till att resultaten från denna studie samt De 

Ridder och Råsbrants (2014) studie skiljer sig från den tidigare forskningen. Som tabell 

8 visar har det genomsnittliga antalet återköp per år inte minskat under lågkonjunkturen 

jämfört med tiden före finanskrisen. Om antalet återköp inte har minskat så är det 

möjligt att de inte får förändrade reaktioner heller.  

 

Att Sverige och USA är olika miljöer kan också vara en orsak. Det är möjligt att 

investerare i Sverige reagerar annorlunda på nyheter under lågkonjunktur jämfört med 

investerare i USA, men även att finanskrisen har påverkat miljöerna olika. Det är likaså 

möjligt att företagen som genomfört återköp i Sverige och USA skiljer sig åt i form av 

bland annat storlek och stabilitet. Företag som är mer känsliga för en kris är de som är 

mest benägna att minska ner på återköpen under dessa tider (Iyer et al., 2017), vilket 

kan ha haft betydelse för att återköpsantalet inte har minskat i Sverige. Dock har denna 

studie, som tidigare diskuterat, inte studerat liknande egenskaper hos de inkluderade 

företagen så vidare studier behövs för att avgöra detta.  

 

Att återköp är ett nyare fenomen i Sverige kan också ha haft en påverkan på resultatet. 

Enligt Jagannathan et al. (2000) ökade intresset för återköp i USA stort under 80- och 

90-talet där det sågs en ökning av återköp på 650%. Råsbrant (2013) menar att även om 

intresset i Sverige inte har blivit lika stort som i USA, har det sedan det blev tillåtet år 

2000 fått ett ökat intresse. Denna studie samt De Ridder och Råsbrants (2014) studie 

täcker de 14 första åren när intresset för detta nya fenomen är stort, där deras studie 

täcker de första åren och denna studie täcker de efterföljande åren. Detta kan ha lett till 

att företag valt att inte minska ner på återköpen trots att de blivit mer begränsade 

ekonomiskt.  

 

En annan anledning till att denna studie fått lägre avkastning jämfört med De Ridder 

och Råsbrant (2014) trots att forskning visar på att det borde vara tvärtom kan vara att 

studierna har haft olika indelningar av grupper. Som kan ses i tabell 8 benämns 

grupperna som 1, 2 respektive 3 istället för antal återköp som tidigare. Denna 

benämning är på grund av att denna studie delade in grupperna på ”1”, ”2-3” och ”4-5” 

återköpsprogram medan De Ridder och Råsbrant (2014) delade in dem på ”1-2”, ”3-4” 

och ”5+”. Det är möjligt att detta kan ha påverkat resultatet men eftersom denna studie 
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har inkluderat endast fem år och då fått enbart ett företag som genomfört fem 

återköpsprogram så var det motiverat att förändra gruppindelningen. De Ridder och 

Råsbrant (2014) studerade nio år och hade fler återköpsprogram i sina data som 

motiverade deras gruppindelning. Detta är bra att ha i åtanke och fler studier behövs för 

att kunna avgöra betydelsen av detta. Likaså kan det ha haft betydelse att deras data är 

nästan dubbelt så stort som denna studie vilket också motiverar vidare studier.  

 

Information om vilka reaktioner återköp av aktier skapar under olika tider, så som låg- 

och högkonjunktur är viktigt för företag att veta. Denna studie visar tecken på att 

återköp inte alltid ger högre avkastning under lågkonjunktur jämfört med högkonjunktur 

som tidigare forskning har visat, utan kan till och med ge lägre avkastning. Under 

lågkonjunktur har företag det begränsat ekonomiskt och behov av att spara upp sitt 

kapital igen (Fregert och Jonung, 2014), vilket innebär att de måste prioritera sina 

investeringar. Resultatet visar att företag inte bör ta en hög avkastning för givet under 

lågkonjunktur utan överväga om andra investeringar kan ge bättre återbetalning 

alternativt vara medvetna om att återköp eventuellt inte ger den avkastning de förväntar 

sig. Det behövs dock mer forskning för att studera detta vidare och kunna visa på något 

resultat med större säkerhet.  
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5 Slutsats 

Denna studie undersöker avkastningen på aktiepriset vid annonsering av 

återköpsprogram hos företag registrerade på den svenska börsen. Studien syftar till att 

se om frekvensen av återköp påverkar avkastningen genom att dela upp företagen i tre 

grupper i form av enstaka, några samt frekventa återköp. Studien undersöker även om 

återköp av aktier generellt ger en positiv abnormal avkastning och om dessa data som är 

insamlad under en lågkonjunktur skiljer sig åt från återköp som är gjorda under 

högkonjunktur. Genom en eventstudie med insamlad aktiekursdata kring 

annonseringstillfällena samt en tid innan för marknadsmodeller har avkastningar kunnat 

beräknas.  

 

Resultatet visar en positiv abnormal avkastning för återköp av aktier, vilket stämmer 

överens med tidigare forskning. Detta resultat var oberoende av metodval för estimering 

av förväntad avkastning, vilket gör resultatet robust. Vetskap om att återköp av aktier i 

Sverige ger en positiv avkastning, i likhet med andra länder, ger svenska företag bättre 

beslutsunderlag för när de ska besluta om ett eventuellt återköpsprogram. Resultatet 

visar däremot ingen signifikant skillnad i avkastningen beroende på frekvens men den 

positiva avkastningen visar att återköp skickar signaler om undervärdering till 

investerare. Företag bör därmed vara medvetna om dessa signaler och kan förvänta sig 

en viss påverkan på aktiepriset. Slutligen visar resultaten inte en högre avkastning vid 

lågkonjunktur utan snarare en lägre jämfört med högkonjunktur, vilket talar emot 

tidigare forskning. Företag bör ha detta i åtanke när de prioriterar sina investeringar, 

speciellt då de ofta har det begränsat ekonomiskt under dessa tider.  

 

Studiens resultat visar därmed på att återköp av aktier är ett bra investeringsalternativ 

när företag vill höja värdet på aktien. Företag kan förvänta sig effekter utifrån 

signaleringsteorin och därmed få en positiv abnormal avkastning, dock inte en 

signifikant högre avkastning vid enstaka jämfört med frekventa återköp. Företag kan 

däremot inte förvänta sig högre avkastning när de genomför återköp under 

lågkonjunktur jämfört med högkonjunktur. Den positiva avkastningen tillsammans med 

de andra fördelarna med återköp, så som att det är ett mer flexibelt och billigare sätt att 

betala ut pengar till sina ägare, ett effektivt sätt att skydda sig mot takeovers samt ett 

sätt att uppnå förväntade nyckeltal gör återköp av aktier till ett intressant alternativ att 

hantera sitt kapital på. Det vore därför intressant med vidare forskning kring ämnet för 
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att både få mer kunskap om frekvensens och lågkonjunkturens betydelse som har 

studerats i denna studie men även andra saker som till exempelvis den långsiktiga 

effekten på aktiepriset.   

 

5.1 Bidrag   

5.1.1 Teoretiskt bidrag 

Studien syftar till att bidra med kunskaper kring avkastningen vid återköp av aktier. 

Studiens resultat visar att återköp av aktier på den svenska aktiemarknaden ger en 

positiv abnormal avkastning. Med detta resultat visar studien även att återköp signalerar 

en undervärderad aktie. Denna signal leder till ett ökat intresse från investerarna som 

pressar upp aktiepriset, vilket förklarar den positiva abnormala avkastningen. Då dessa 

resultat bekräftar tidigare forskning så bidrar denna studie till att säkerställa återköps 

påverkan på avkastningen och teorin kring signaleringsvärdet av återköp. Teoretiker kan 

med detta säkerställt utgå ifrån denna vetskap och ha det som grund för vidare forskning 

kring ämnet. Till exempel kan de med denna vetskap undersöka om signaleringen och 

avkastningen är densamma även på lång sikt eller om det skiljer åt samt om olika 

branscher ger olika effekter. Studiens resultat kan även användas som grund för att till 

exempel vidare jämföra aktiekurser från företag som gör återköp med företag som inte 

gör återköp. Det vore intressant att se hur dessa utvecklar sig med hänsyn till index och 

på så vis undersöka om dessa skiljer sig åt och om återköp därmed kan vara en 

indikation på ett mer välmående företag.  

 

Studien bidrar även med resultat kring frekvensens och lågkonjunkturens betydelse för 

avkastningen. Även om studien inte kunde påvisa någon skillnad i avkastning beroende 

på återköpsfrekvens så visar den tecken på att det kan finnas skillnader och belyser 

vikten av vidare forskning för att klargöra det. Likaså bidrar studien med intressanta 

tecken på en lägre avkastning under lågkonjunktur. Eftersom det talar emot tidigare 

forskning så visar studien en osäkerhet som inte tidigare fanns. Detta resultat är 

intressant för teoretiker eftersom det visar på behovet av fler studier. Då denna studie är 

gjord på den svenska aktiemarknaden är detta motsägande resultat till tidigare studier i 

andra länder intressant att studera vidare för att bekräfta eller motsäga denna skillnad 

mellan miljöer. Studier som bekräftar denna skillnad skulle ge teoretiker en grund för 

att undersöka mer kring varför de olika miljöerna kan ha en påverkan. Gällande 
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återköpsfrekvensen kan studier som visar på att till exempel frekvensen har betydelse 

oavsett miljö ger teoretiker en grund för att vidare undersöka vilja företag som står för 

de olika återköpsfrekvenserna och om detta har betydelse.  

 

5.1.2 Praktiskt bidrag 

Studien har även ett praktiskt bidrag för företag och investerare. Studien bidrar med 

viktig information om återköp av aktier, vilket kan hjälpa företag att ta 

investeringsbeslut. Studiens resultat ger bland annat en uppskattning om vilken 

avkastning på aktiepriset som företag kan förvänta sig när de annonserar om återköp. 

Resultatet visar att återköpsfrekvens inte har en påverkan på avkastningen som tidigare 

studier visat på och företag kan inte förvänta sig en signifikant högre avkastning när de 

väljer att göra ett enstaka alternativt första återköp. De kan dock genom 

signaleringsteorin förvänta sig en positiv avkastning. Detta visar att återköp kan utgöra 

bra investeringar för företag som vill köpa en undervärderad aktie alternativt öka värdet 

på aktien. Studiens resultat om lågkonjunkturens påverkan på avkastningen är viktigt 

för företag som gör investeringsbeslut under lågkonjunktur. Företag kan inte förvänta 

sig starkare avkastning vid återköp under lågkonjunktur jämfört med högkonjunktur i 

Sverige vilket är bra att ha i åtanke.  

 

Studien bidrar även med viktig kunskap för investerare. Då återköp av aktier signalerar 

att aktien är undervärderad är detta värdefull information för investerare som 

exempelvis letar efter stora avkastningar från undervärderade aktier. Studiens resultat 

hjälper även investerare att förstå hur företag använder återköp som ett alternativ till att 

ge avkastning till aktieägare och hur detta kan påverka på aktiens avkastning. 

Kontinuerliga återköp signalerar att företag använder återköp som substitut för 

utdelning medan enstaka återköp signalerar andra anledningar som exempelvis 

undervärdering. Detta innebär att företag som använder återköp som substitut för 

utdelning inte får lika positiv avkastning i aktiepriset jämfört med företag som gör 

återköp för någon annan anledning. Detta är viktig kunskap för investerare som till 

exempel baserar sina investeringsbeslut på utbetalningspolitik och genom detta värderar 

företag.  
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5.2 Vidare forskning 

Eftersom denna studie är begränsad till att studera företagens annonseringar om att de 

ska genomföra ett återköpsprogram studerar den inte effekten av bemyndigandet från 

styrelsen eller det första återköpet i återköpsprogrammet. Studien är även begränsad till 

att studera enbart återköp som sker på öppen marknad och har exkluderat 

återköpserbjudande. Eftersom detta inte har studerats i Sverige vore kompletterande 

studier kring dessa situationer intressanta för att jämföra med tidigare forskning från 

andra länder.  

 

Då studierna kring frekvensens betydelse på aktiepriset är få så behövs det mer 

forskning kring detta för att kunna dra några slutsatser. Även den långsiktiga effekten på 

aktiepriset vore intressant att studera vidare. Likaså behövs det mer forskning kring 

återköps påverkan på aktiepriset under lågkonjunktur då denna studie talar emot tidigare 

forskning kring detta. Fler studier om företagen som gör återköp med tanke på bland 

annat storlek och stabilitet skulle kunna ge intressant information kring denna skillnad.  
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