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Sammandrag  

Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att återköpa egna aktier. Då ett 

företag tar beslutet att ett återköpsprogram ska inledas publiceras det för allmänheten. 

Tidigare studier har funnit att marknaden reagerar positivt på denna information. Enligt 

svensk lag måste offentliggörandet innehålla information om motivet till 

återköpsprogrammet. Detta öppnar upp för en studie om hur olika motiv påverkar 

marknadens reaktion när återköpsprogram annonseras. Syftet med studien är att undersöka 

om det förekommer en positiv avvikelseavkastning vid annonsering av återköpsprogram, och 

om det finns skillnader i denna avvikelseavkastning beroende på det motiv som anges ligga 

till grund för återköpet. Undersökningen utförs genom en eventstudie, där 

avvikelseavkastning studeras under den period som återköpet annonseras. Resultat från 

undersökningen visar att det förekommer en avvikelseavkastning på 1,39 procent då ett 

återköpsprogram annonseras. Vidare visas att avvikelseavkastningen är beroende på vilket 

motiv som anges och då olika motiv jämförs observeras en signifikant skillnad mellan vissa 

av dem.  

 

 

Nyckelord: Aktieåterköp, avvikelseavkastning, Nasdaq Stockholm, signalteori, effektiva 

marknadshypotesen, eventstudie. 
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1. Inledning 
Unga växande företag har i regel gott om lönsamma investeringsmöjligheter. Allteftersom 

företag växer minskar däremot antalet investeringsmöjligheter och företagsledningen behöver 

hitta andra sätt att tillföra aktieägarna värde (Fama och French, 2001). Historiskt har företag 

valt att dela ut pengar de inte kan investera till aktieägarna via aktieutdelningar. Detta 

konstaterades av John Lintner redan på 1950-talet när han i tidiga studier av området kom 

fram till att utdelande företag i regel är väletablerade företag med stabila kassaflöden och 

intäkter (Lintner, 1956), vilket även bekräftas av Fama och French (2001). 

 

I USA nådde antalet företag som delar ut vinstmedel sin topp 1978 då hela 66,5 procent av 

företagen använde sig av utdelning för att tillföra aktieägarna kapital. Därefter inleddes ett 

brant fall och 1999 var siffran nere på endast 20,8 procent (Fama och French, 2001). I stället 

började återköp av aktier, som knappt hade existerat något årtionde tidigare, att växa i 

popularitet (Fama och French, 2001; Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen, 1995; 

Jagannathan och Stephens, 2003). I Europa startade utvecklingen senare än i USA men har 

följt samma mönster; antalet företag som återköper aktier ökar och antalet företag som ger 

utdelning minskar (von Eije och Megginson, 2008).   

 

Utvecklingen i Sverige skiljer sig från den i USA och resten av Europa då aktieåterköp varit 

förbjudna sedan 1895 års aktiebolagslag (Nilsson, 2015). Detta förbud har medfört att 

svenska företag inte har deltagit i den övergång från utdelningar till återköp som skedde 

under 80- och 90-talet i USA och Europa. Först år 2000 avskaffades förbudet (Nilsson, 

2015), dock med begränsningen att företag högst får förvärva tio procent av bolagets utgivna 

aktier (Aktiebolagslagen 19:15; Nilsson, 2015). Detta betyder att återköp av aktier ännu är ett 

relativt nytt fenomen i Sverige och att utdelningar än så länge dominerar. Återköp blir dock 

vanligare även i Sverige; bara år 2011 återköptes aktier för cirka 62 miljarder kronor, vilket 

motsvarade en tredjedel av de totala utdelningarna på Stockholmsbörsen (Gunnarsdottir, 

2014). 

 

Den främsta anledningen till varför aktieåterköp har ökat i popularitet på bekostnad av 

udelningar anses vara att företagsledare ser aktieåterköp som mer flexibla än utdelningar 

(Brav et al., 2005; Iyer och Rao, 2017). Utdelningar anses som oflexibla eftersom det är svårt 
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att sänka utdelningarna eller att helt sluta dela ut pengar när man väl har börjat, utan att 

marknaden reagerar och företagets börskurs påverkas negativt (Brav et al., 2005; Denis, 

Denis och Sarin, 1994). Att ett företag sänker återköpen eller inte alls köper tillbaka aktier 

vissa år ger inte samma marknadsreaktion (Brav et al., 2005; Iyer och Rao, 2017). Då 

investeringsmöjligheterna är få har företagsledningen alltså möjlighet att antingen överföra 

kapital till aktieägarna via återköp eller behålla kapitalet för kommande lönsamma 

investeringar. Återköp anses således vara flexibla både när det gäller beslut om att återköpa 

och val av tidpunkt då återköpet ska ske (Dittmar, 2000).  

 

Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) menar att återköp inte enbart fungerar som ett 

substitut för utdelningar, utan kan ha underliggande syften som bland annat skydd mot 

företagsuppköp och att sända signaler till marknaden. Att signalera till marknaden att aktien 

är undervärderad har visat sig vara det vanligaste underliggande syftet till varför företag 

köper tillbaka egna aktier i USA (Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen, 1995; Jagannathan 

och Stephens, 2003). I en intervjustudie finner Brav et al. (2005) att 86,4 procent av chefer 

med finansiellt ansvar anser aktiepriset vara en stark eller mycket stark faktor till varför de 

genomför återköp av aktier. Detta tyder på att läget anses vara rätt för återköp av den egna 

aktien vilket i sin tur tyder på att aktien anses vara undervärderad. Kahle (2002) menar dock 

att den vedertagna förklaringen att återköp görs på grund undervärdering under senare tid 

blivit överbetonad, och att bakomliggande motiv till återköp bör studeras innan man avgör 

om återköpsannonseringen är en positiv signal. Kahle (2002) finner att ett relativt vanligt 

förekommande motiv bakom återköpsprogram på den amerikanska marknaden är att 

finansiera incitamentsprogram till anställda. Då detta är det underliggande syftet till 

återköpsprogrammet menar hon att den positiva marknadsreaktionen inte bör vara lika stor 

som om återköpet sker på grund av att aktien anses vara undervärderad (Kahle, 2002).  

 

I en studie av återköp på den svenska marknaden mellan 2000 och 2009 identifierar Råsbrant 

(2013) vanliga motiv som justering av kapitalstrukturen, finansiering av incitamentsprogram 

för anställda, användning i framtida förvärv, förbättring av företagets nyckeltal och att 

företagsledningen anser det vara en god investering. Råsbrant (2013) finner att det finns en 

variation i kurspåverkan då ett återköpsprogram annonseras baserat på vilket motiv som 

anges ligga bakom återköpsprogrammet. Detta indikerar att olika motiv bakom 

återköpsprogram sänder olika signaler till marknaden.  
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Sverige är unikt i den mening att motiv till återköpsprogram måste anges då företag 

offentliggör att ett återköpsprogram ska inledas (Råsbrant 2013). Detta kan ställas i 

jämförelse med USA där Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) finner att endast 14,6 

procent av de annonseringar om aktieåterköp som gjordes mellan 1980 och 1990 visar motiv. 

Inom den svenska forskningen är Råsbrants eventstudie (2013) ledande, men eftersom den 

utfördes relativt tidigt efter det att återköp blev tillåtet begränsas den av få observationer. Att 

det har gått ett flertal år sedan studien genomfördes betyder även att förändringar kan ha skett 

och att resultaten inte är applicerbara på återköpsannonseringar som gjorts under senare år. 

Denna studie har tillgång till data från en längre tidsperiod vilket möjliggör en studie av ett 

mer omfattande material, samtidigt som nyare data kommer visa på eventuella förändringar 

sedan Råsbrants (2013) studie. Kombinationen av få tidigare studier på den svenska 

marknaden och det unika informationskrav som finns i samband med återköpsannonseringar 

gör det intressant att genomföra en studie av marknadsreaktionen vid offentliggörande av 

aktieåterköpsprogram, och vilken påverkan motivet som anges för dessa har på aktiekursen.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka den kortsiktiga marknadsreaktionen vid annonsering av 

aktieåterköpsprogram på den svenska marknaden, samt att undersöka hur den kortsiktiga 

marknadsreaktionen påverkas av olika motiv som anges i pressmeddelandet.  

1.2 Disposition  
Uppsatsens fortsatta uppbyggnad ser ut som följande. Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till 

aktieåterköp och marknadens påverkan vid sådana samt formulerar studiens hypoteser. 

Kapitel 3 introducerar och motiverar studiens metod. I kapitel 4 presenteras och analyseras 

studiens resultat, och i kapitel 5 sammanfattas studiens resultat och slutsatser presenteras.   
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram. Inledningsvis beskrivs återköp på 

den svenska marknaden, därefter presenteras studiens teorier. Slutligen formuleras studiens 

hypoteser.

 

2.1 Återköp på svenska marknaden  
Aktieåterköp i Sverige skiljer sig från många andra länder, såväl inom EU som USA, i och 

med att det svenska regelverket ställer höga krav på återköpsprogrammet och annonseringen 

av detta (Råsbrant, 2013). Enligt svensk lag måste beslut om återköp godkännas av 

aktieägarna på en bolagsstämma, där bolagsstämman även kan bemyndiga styrelsen om att ta 

dessa beslut (Aktiebolagslagen 19:17). Då ett bemyndigande getts kan ett eller flera 

återköpsprogram inledas under en viss tid, som längst fram till nästa års bolagsstämma 

(Aktiebolagslagen 19:20-21 samt 19:28). Så snart som möjligt efter det att beslut tagits om att 

ett återköpsprogram ska inledas måste företaget meddela detta (Lag om handel med 

finansiella instrument 4:18-19). I pressmeddelandet måste företaget ange under vilken period 

bemyndigandet gäller, inom vilket prisspann de kommer att köpa aktier, företagets nuvarande 

aktieinnehav och det maximala antal aktier de planerar återköpa samt syfte med 

återköpsprogrammet (Nasdaq Stockholm, 2018a).  
 

Figur 1. Återköpssekvens på svenska marknaden. 

 
Figuren illustrerar hur en återköpsprocess ser ut på svenska marknaden. Den streckade pilen visar att efter ett 

återköpsprogram har inletts kan företaget under samma bemyndigandeperiod besluta om inledande av flera 

återköpsprogram.   

 

Aktieåterköp kan i Sverige ske i form av återköp på den öppna marknaden, genom ett riktat 

återköpserbjudande eller i en kombination av båda metoderna. Vid återköp på öppna 

marknaden köper företaget aktier direkt från marknaden. Vid ett riktat erbjudande går 
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företaget istället ut med ett anbud till befintliga aktieägare, där antal aktier, pris och 

tidsperiod är specificerat. (De Ridder och Råsbrant, 2014) Denna studie tittar på återköp på 

öppna marknaden och i uppsatsen benämns detta enbart som återköp.  

 

När ett företag återköper aktier kan det antingen behålla aktierna i eget förvar eller makulera 

dem och på det viset minska företagets kapital (Råsbrant, 2013). Om aktierna makuleras 

minskar företagets totala antal aktier vilket gör att aktieägarna efter återköpet äger en större 

andel i företaget. Om aktierna behålls inom företaget kan de bland annat användas till 

incitamentsprogram och förvärv av andra företag. (Gunnarsdottir, 2014; Råsbrant, 2013)  

2.2 Signalteorin 
En av de mest vedertagna teorierna som syftar till att förklara varför företag köper tillbaka 

sina egna aktier är signalteorin (Kahle, 2002). Signalteorin utgår från antagandet att 

finansiella beslut från företagsledningen innehåller information om företagets aktuella värde 

(Comment och Jarell, 1991). Grunden till teorin ligger således i den informationsasymmetri 

som råder mellan marknaden och företagsledningen, där företagsledningen anses ha mer 

information om företagets aktuella intäkter än investerare på marknaden (Ikenberry, 

Lakonishok och Vermaelen, 1995; Miller och Rock, 1985). Om företagsledningen anser att 

företaget är undervärderat kan de välja att återköpa aktier. Detta betyder att företagsledningen 

har möjlighet att tajma marknaden, vilket i korthet innebär att man utför nyemissioner då 

företagets anses övervärderat och genomför återköp då företaget anses undervärderat 

(Comment och Jarell, 1991). Comment och Jarell (1991) menar att detta är en anledning till 

att återköp ofta föregås av negativ avkastning.  

 

Enligt signalteorin sänder offentliggörande av återköp en signal till de mindre informerade på 

marknaden om att aktien är undervärderad (Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen, 1995). 

Grullon och Michaley (2004) menar även att den information som förmedlas i aktieåterköpet 

kommer att påverka marknadens förväntningar om framtida lönsamhet. Signalteorin kan 

således förklara den positiva avvikelseavkastning som fås efter offentliggörande av att ett 

aktieåterköpsprogram ska inledas.  

 

Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) finner stöd från signalteorin då företag anger 

motiv som undervärdering eller att återköpet anses vara en god investering. Om företag 
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däremot avser utföra återköp för att finansiera incitamentsprogram förklarar inte signalteorin 

marknadens reaktion lika effektivt, eftersom undervärdering då inte är en trolig anledning till 

återköpet (Kahle, 2002).  

2.3 Marknadens reaktion på ny information  
Ny information som når marknaden väntas enligt hypotesen om effektiva marknader (EMH) 

omedelbart reflekteras i aktiepriserna. Enligt EMH är det därför omöjligt att hitta 

undervärderade företag och att systematiskt nå en högre snittavkastning än vad en portfölj 

beståendes av slumpvalda aktier med samma risknivå skulle ge (Malkiel, 2003).  

 

EMH omfattar tre olika nivåer som återspeglar till vilken grad marknaden är effektiv (Fama, 

1970). Dessa tre grader av effektivitet betecknas som den svaga, semi-starka och starka nivån 

och betecknar i princip möjligheten för investerare att generera övervinst. En svagt effektiv 

marknad innebär att det inte är möjligt att generera övervinster genom att analysera historisk 

information. På en marknad som befinner sig i den semi-starka nivån anpassar sig aktiepriset 

direkt utifrån ny publik information. Detta innebär att det inte går att generera övervinster 

utifrån att analysera ny information eftersom det redan återspeglats i priset. (Fama, 1970) I 

den starka nivån av marknadseffektivitet är all ny information, såväl publik- som 

insiderinformation, återspeglat i aktiepriset (Fama, 1970). En marknad som befinner sig i 

denna nivå tar direkt hänsyn till all information och det är således inte möjligt att överprestera 

marknaden ens med insiderinformation (Brealey, Myers och Allen, 2017).  

 

2.3.1 Marknadens kortsiktiga reaktion vid annonsering av återköp 
Om marknaden befinner sig i den semi-starka formen kommer informationen om att ett 

aktieåterköpsprogram ska inledas omedelbart att reflekteras i aktiepriset enligt EMH. 

Tidigare forskning visar att det uppstår en positiv avvikelseavkastning på annonseringsdagen, 

vilket går i linje med EMH. Man har även funnit en positiv avvikelseavkastning dagarna efter 

återköpsannonseringen. Studier från USA visar att där ligger avvikelseavkastningen på 

omkring 3 procent1 (Dann, 1981; Grullon och Michaely, 2004; Ikenberry et al., 1995; 

Stephens och Weisbach, 1998). Rau och Vermaelen (2002) har funnit en avvikelseavkastning 

                                                
1 Detta är den kumulativa avvikelseavasktningen för dag 2- till dag 2 alternativt dag 1- till 1, där dag 0 är 
annonseringsdagen  
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på 1,14 procent2 i Storbritannien. I Sverige har man funnit en positiv avvikelseavkastning på 

1,94 procent3 dagarna efter återköpsannonsering (Råsbrant, 2013).  

 
Tabell 1. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning i tidigare studier

 
Författare    Period  Land  !"# 

 
Dann, 1981   1962-1976  USA 4,00 % 

Grullon & Michley, 2004  1980-1997  USA 2,71 % 

Ikenberry et al, 1995  1980-1990  USA  3,54 % 

Stephens & Weisbach, 1998 1981-1990  USA 2,69 % 

Rau & Vermaelen, 2002  1985-1998  UK 1,14% 

Råsbrant, 2013   2000-2009  Sverige 1,94 % 
 

!"# är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen dagarna runt återköpsannonseringen. Period visar 
vilka år respektive studies data bygger på och land visar på vilken marknad studien är utförd. 
 

Utifrån signalteorin kommer annonsering av ett återköpsprogram sända en positiv signal till 

marknaden, och en positiv avvikelseavkastning förväntas de närmaste dagarna efter 

annonseringen. Med grund i signalteorin och den tidigare forskningen formuleras studiens 

första hypotes: 

 

H1: En positiv kortsiktig marknadsreaktion kan ses då återköpsprogram annonseras. 

2.3.2 Marknadens kortsiktiga reaktion vid återköp utifrån angivet motiv 

Signalteorin utgår från att återköpsannonsering sänder signaler till marknaden att aktien är 

undervärderad. En positiv avvikelseavkastning kan därför förväntas då företagets ledning 

anger att aktien är undervärderad. Då återköpet motiveras av att det anses vara en god 

investering borde således en positiv avvikelseavkasning observeras enligt signalteorin. Även 

när motivet bakom återköpsprogrammet är att förbättra företagets kapitalstruktur och att 

skapa värde till aktieägarna kan man anta att en positiv signal skickas till marknaden, och att 

en positiv avvikelseavkastning därmed uppstår. Andra motiv, exempelvis att finansiera 

incitamentsprogram eller att förbättra företagets nyckeltal, är dock mindre troligt att de 

signalerar undervärdering och utifrån signalteorin förväntas därför inte samma reaktion. 
                                                
2 Detta är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för dag -5 till dag 5, där dag 0 är 
annonseringsdagen 
3 Detta är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för dag 0 till dag 1, där dag 0 är 
annonseringsdagen 



 
 

 

8 

Tidigare studier inom området har visat att det finns en skillnad i avvikelseavkastning 

beroende på vilket syfte återköpsprogrammet anges ha. Kahle (2002) har funnit att den 

positiva effekten på marknaden inte blir lika stark om motivet bakom återköpsprogrammet är 

att finansiera incitamentsprogram för anställda. Hon finner att avvikelseavkastningen under 

annonseringsperioden är 1,6 procent då syftet är att finansiera incitamentsprogram, vilket kan 

jämföras med en generell avvikelseavkastning omkring 3 procent. Råsbrant (2013) har i sin 

studie av svenska marknaden mellan 2000 och 2009 funnit att olika motiv bakom 

återköpsprogram ger olika reaktioner på marknaden, se tabell 2. 

 
Tabell 2. Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning vid olika motiv på svenska marknaden

 
Motiv     !"#  dag 0, 1 

 
Kapitalstruktur   2,60 % 

Incitamentsprogram   0,86 % 

Förvärv    2,50 % 

Nyckeltal    1,97 % 

God investering    3,09 % 
 

!"# är den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastning dag 0 till dag 1, där dag 0 är annonseringsdagen. 
Alla siffror är signifikanta på minst 5 %-nivån. Råsbrant (2013) 
 

Utifrån signalteorin och resultat från tidigare forskning formuleras studiens andra hypotes: 

 

H2: Det finns en skillnad i den kortsiktiga marknadsreaktionen mellan olika motiv som anges 

för återköpsprogram.  

  



 
 

 

9 

3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens metod. Först definieras betydande 

variabler, därefter följer en beskrivning av studiens metod och modeller. Vidare visas hur 

studiens hypoteser testas. Slutligen presenteras den pilotstudie som inledningsvis utförts.  

 

3.1 Introduktion till metod 
För att studera marknadens reaktion vid offentliggörande av att återköpsprogram ska inledas 

utförs en eventstudie. Objektet som studeras är återköpsannonseringar som offentliggjorts på 

Stockholmsbörsen under perioden 2005-2017. Studien har en deduktiv ansats vilket betyder 

att den bygger på hypoteser och idéer som härleds från teorier (Bryman och Bell, 2013). 

Innan eventstudien utförs genomförs en pilotstudie på de tre sista åren i urvalet för att se om 

insamlad data är relevant för att besvara studiens syfte.  

 

Studien undersöker den kortsiktiga marknadsreaktionen vid återköpsannonseringar. Att 

endast studera den kortsiktiga reaktionen medför mindre risk att andra händelser, både 

företagsspecifika och offentliga, speglas i aktiepriset. Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen 

(1995) menar även att då avvikelseavkastningen beräknas över ett kortare tidsintervall är inte 

resultaten lika känsliga för den benchmark som används. 

3.1.1 Definition av motiv  

För att studera hur olika motiv bakom återköpsprogram påverkar marknaden måste dessa 

definieras. Motiv återfinns i pressmeddelanden som företagen ger ut då de ska inleda ett 

återköpsprogram och hämtas från Nasdaqs Stockholms databas. Denna studie har identifierat 

följande sex motiv: 

- Kapitalstruktur: Företaget avser justera kapitalstrukturen  

- Incitamentsprogram: Företaget avser tillhandahålla aktier till incitamentsprogram för 

anställda och/eller täcka kostnader som rör incitamentsprogram 

- Förvärv: Företaget avser använda de återköpta aktierna till förvärv 

- Nyckeltal: Företaget avser förbättra nyckeltalen genom nedsättning av aktiekapital 

eller undvika utspädning av aktier 

- God investering: Företaget anser att den egna aktien är undervärderad 

- Värde till aktieägare: Företaget avser skapa värde till aktieägarna 
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3.2 Eventstudie 
Metoden som används för att undersöka marknadsreaktionen vid återköpsannonsering är en 

eventstudie. En eventstudie undersöker aktieavkastningen kring en specifik företagshändelse 

(Kothari och Warner, 2006) och är vanligt förekommande i studier om marknadsreaktion vid 

aktieåterköp (se exempelvis De Ridder och Råsbrant, 2014; Ikenberry, Lakonishok och 

Vermaelen, 1995; Råsbrant, 2013; Stephen och Weisbach, 1998; Vermaelen, 1981). 

Eventstudier har använts länge inom forskningsvärlden, den första kända eventstudien 

publicerades av Dolly 1933 och den första inom finansiell ekonomi genomfördes 1969 av 

Fama, Fisher, Jensen och Roll (Kothari, 2001). Sedan dess har eventstudier använts åtskilliga 

gånger för att studera marknadens reaktion vid ekonomiska händelser. När Kothari och 

Warner (2006) undersöker tidigare forskning inom det finansiella området tittar de på hela 

565 eventstudier. Att eventstudier är en vedertagen metod för att studera hur marknaden 

reagerar vid företagsspecifika händelser, exempelvis återköpsannonseringar, motiverar valet 

att tillämpa denna metod.  

 

Ett viktigt antagande vid utförande av en eventstudie är att marknaden är effektiv, eftersom 

det betyder att effekterna av ett event omedelbart kommer att återspeglas i aktiepriserna 

(MacKinlay, 1997). Detta möjliggör att den ekonomiska påverkan av ett event kan mätas 

under en relativt kort tidsperiod. Denna studie utgår från att marknaden är effektiv i den semi-

starka nivån då vi antar att marknaden har tillgång till publik information men inte 

insiderinformation. För att testa detta kommer en period efter annonseringsdagen undersökas.  

3.2.1 Tillvägagångssätt 
Det finns ett antal riktlinjer för vad som krävs för att en eventstudie ska bli användbar 

(MacKinlay, 1997). Dessa riktlinjer presenteras av Campbell, Lo och MacKinlay (1997) i 

form av i nedanstående sju punkter.    

 

- Definition av eventet (3.2.2) 

- Urvalskriterier (3.2.3) 

- Definition av normal och avvikande avkastning (3.2.4 till 3.2.6) 

- Definition av eventfönstret (3.2.2) 

- Hypotesprövning (3.3) 

- Empiriska resultat (4) 

- Tolkning och slutsatser (5) 
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Denna eventstudie kommer att utgå från ovanstående punktlista. Efter varje punkt i listan 

visas inom parentes i vilket kapitel och del respektive område behandlas.  

3.2.2 Definition av event och eventfönster 

Det event som studeras är offentliggörandet av återköpsprogram vid Nasdaq Stockholm, 

vilket är en svensk marknadsplats för handel med värdepapper. Enligt börsens aktuella 

regelverk är företag noterade vid denna börs skyldiga att omedelbart offentliggöra beslut om 

återköpsprogram (Nasdaq Stockholm, 2018a). 

  

I samband med ett event definieras ska enligt MacKinlay (1997) även ett eventfönster 

definieras. Eventfönstret är den tidsperiod där eventuella förändringar i aktiekursen ska 

studeras. Eftersom företag omedelbart måste offentliggöra beslutet om att inleda 

återköpsprogram kan varje event enkelt och tydligt identifieras. Dagen då informationen 

publiceras är eventdagen och kommer att vara dag 0 i eventfönstret. För att kunna jämföra 

studiens resultat med Råsbrants (2013) tidigare forskning inom området kommer 

eventfönstret innehålla 41 dagar, dag -20 till dag  20. Liknande eventfönster har använts i 

tidigare studier, MacKinlay (1997) använder ett fönster på 41 dagar, dag -20 till dag 20, 

medan Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen (1995) använder ett fönster på 31 dagar, dag -

20 till dag 10. Att studera tiden innan eventdagen är intressant då detta kan visa på om 

marknaden kommit över information om eventet innan företaget gjort informationen publik 

(MacKinlay, 1997). Perioden efter eventdagen är intressant att studera då en 

avvikelseavkastning här skulle visa på att marknaden inte är effektiv i den semi-starka 

formen då den redan borde ha inprisat informationen av eventet under eventdagen (Fama, 

1970).  

 

Avvikelseavkastning kommer att studeras under hela eventfönstret, men för att i linje med 

studiens syfte kunna dra slutsatser om den kortsiktiga marknadsreaktionen av eventet 

kommer dag 0 till dag 1 specifikt att studeras. Eventfönstret kommer således delas upp i tre 

perioder: dag -20 till dag -1, dag 0 till dag 1 och dag 2 till dag 20.  

3.2.3 Data och urval 
Urvalet för studien består av alla noterade bolag vid Nasdaq Stockholm som utlyst 

återköpsprogram under perioden 2005 - 2017. Anledningen till att 2017 valts som slutår är att 

detta är det senast avslutade börsåret och att tillräckligt med tid passerat för att beräkningar 
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ska kunna genomföras även för eventuella återköpsprogram som presenterats i slutet av året.  

Anledningen till att år 2005 valts som startår är att tillgången till observationer tidigare än 

2005 är nästintill obefintlig samtidigt som det ger en tillräckligt lång tidsperiod för att 

slutsatser ska kunna dras. En period på 13 år anses även ge en tillräckligt stor mängd 

observationer för att hög signifikans i resultaten ska kunna uppnås. Då studiens data bryts ned 

i undergrupper beroende på motiv är det av vikt att ha tillräckligt med observationer för att 

studien ska få tillförlitlighet och för att kunna dra statistiska slutsatser även då underlaget 

delas upp i mindre beståndsdelar.  

 

Initialt består urvalet av 434 observationer. Återköpsprogram som annonseras som riktade 

återköpserbjudanden plockas bort då denna studie undersöker återköp på öppna marknaden. I 

likhet med Råsbrants (2013) studie plockas även de observationer bort där 

annonseringsdagen är samma dag eller dagen efter bolagets årsstämma. Detta val motiveras 

ytterligare av att den pilotstudie som utförts visar att bolagsstämman påverkar resultatet. 

Några observationer faller även bort då det inte finns avkastningsdata tillgängligt för 

företaget i fråga. Även i det fall motiv till återköpsprogrammet inte går att hitta i 

pressmeddelande, i bolagsstämmans rapport eller i ett pressmeddelande på företagets 

webbsida faller observationen bort. Efter bortfall består urvalet av 258 observationer från 123 

unika företag. Observationer i urvalet presenteras i tabell 3.  

 
Tabell 3. Antal observationer i urvalet.  
 
 

 
 
Annonseringen av återköpsprogram hämtas från Nasdaq Stockholms databas för 

företagsmeddelanden, ur dessa hämtas även motivet till återköpet. Fördelar med denna källa 

är att företag registrerade vid Nasdaq Stockholm enligt börsens regelverk måste skicka ut ett 

företagsmeddelande vid återköp och att denna källa har använts för tidigare forskning inom 

återköp (se exempelvis Råsbrant, 2013). Trots de regler som finns vid återköpsannonsering 

saknar vissa företagsmeddelanden relevant information och för vissa återköpsprogram saknas 
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helt företagssmeddelande om att beslut om återköp tagits. Vid bristfällig information hämtas 

kompletterande information i den mån det går att finna från bolagens protokoll och rapporter 

samt eventuella pressmeddelanden publicerade på deras webbplatser.  

 

Observationerna delas upp efter motiv. Tabell 4 visar antalet observationer som erhållits för 

varje motiv. Det är vanligt att pressmeddelandet nämner mer än ett motiv. Då alla tillgängliga 

observationer anses behövas för att få tillförlitliga resultat väljer vi att bortse från att ett event 

kan förekomma i beräkningar för flera olika motiv, och plockar således inte bort de 

observationer där mer än ett motiv anges. Tabell 5 visar hur många motiv som anges i 

pressmeddelandet.  

 
Tabell 4. Antal observationer för varje motiv i urvalet 

 
Motiv    1  2 3 4 5 6

 
2017         8 21   6   8   0   4 
2016   6 13   3   7   0   5   
2015   7   3   2   0   2   6 
2014 10   7   4   0   0   4 
2013   4   5   1   1   0   2 
2012 14   5   6   1   1 10 
2011 24   6   8   1   1   1 
2010 13   9   9   0   0   7 
2009   8   6   4   1   0   7 
2008 18 10 10   5   0   9 
2007 19   5 11   0   0 12 
2006 13   3   4   0   1   6 
2005   3   1   2   1   0   2 
Totalt    147 94 70 26   5 88 

 
1=Kapitalstruktur, 2=Incitamentsprogram, 3=Förvärv, 4=Nyckeltal, 5=God investering, 6=Värde till aktieägare 
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Tabell 5. Antal event som anger 1, 2, 3 eller 4 motiv i pressmeddelandet för respektive år i studien.  

 
Antal Motiv   1 2 3 4 

 
2017        20   7 2 2 
2016  12   6 2 1 
2015    2   6 2 0 
2014    7   6 2 0 
2013    6    1 2 0 
2012    9 11 2 0 
2011  10 19 2 0 
2010  10   9 3 0 
2009    7   8 1 0 
2008  15 10 6 0 
2007  15 13 2 0 
2006    8   6 1 1 
2005    2   2 1 0 
Totalt  121 99 28 4 

 
 

Data för de olika bolagens dagliga aktiekursutveckling och utvecklingen för OMXSPI vilket 

ligger till grund för beräkning av normal avkastning och avvikelseavkastning hämtas från 

databasen Thomson Reuters Eikon. 

3.2.4 Normal avkastning 
För att kunna studera vilken effekt eventet har på aktiekursen behöver man beräkna vad som 

skulle ha varit aktiekursens normala utveckling om eventet inte hade inträffat. För att ta fram 

denna förväntade avkastning används marknadsmodellen, vilken enligt MacKinlay (1997) 

beräknas genom ekvation 1.  

 

!!" = !! + !!!!" + !!" (1) 

 

Där Rit är förväntad avkastning för period t och företag i, Rmt är marknadsportföljens 

avkastning för period t, εit är felvariabel vilken antas vara 0, och αi och βi är konstanter. 

 

Marknadsmodellen innebär att en specifik aktie kopplas samman i en linjär relation med en 

marknadsportfölj (MacKinlay, 1997). Marknadsportföljen i denna studie består av 

aktieindexet OMXSPI vilket består av alla aktier registrerade vid Nasdaq Stockholm (Nasdaq 

Stockholm, 2018b). Marknadsmodellen beräknas under en period innan eventet, den så 
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kallade estimeringsperioden (MacKinlay, 1997). Enligt Campbell, Lo och MacKinlay (1997) 

är det viktigt att estimeringsperioden inte överlappar med eventfönstret. De rekommenderar 

även en estimeringsperiod på de 120 dagar som föregår eventfönstret vilket är den tidsperiod 

denna studie använder. 

 
Figur 2. Översikt av studiens estimeringsperiod och eventfönster. 

 

3.2.5 Avvikelseavkastning 
För att kunna avgöra hur marknaden reagerar vid återköpsannonsering studeras 

avvikelseavkastningen under eventfönsret. Avvikelseavkastning förklaras bäst som skillnaden 

mellan faktisk avkastning som avviker från förväntad avkastning (Jacobsen, 1998). Efter det 

att α och β har bestämts ur marknadsmodellen kan avvikelseavkastningen i eventfönstret 

beräknas genom ekvation 2.  

 

!!!" = !!" − !! − !!!!" (2) 

 

Där ARiτ är avikelseavkastning för period τ och företag i, Riτ är förväntad avkastning för 

period τ och företag i, Rmτ är marknadssportföljens avkastning för period τ och αi samt  βi är 

skattade i marknadsmodellen. 

Efter det att avvikelseavkastningen beräknats för respektive event kan den genomsnittliga 

dagliga avvikelseavkastningen beräknas genom ekvation 3.  

!"! = !
! !"!"!

!!!   (3) 

 

Där !"! är genomsnittlig avvikelseavkastning och N är antalet observationer i urvalet. 

3.2.6 Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning 
Den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen används som studiens huvudsakliga 

mått på marknadsreaktion vid återköpsannonsering. Efter det att den genomsnittliga 
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avvikelseavkastningen tagits fram kan den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen 

beräknas genom ekvation 4. 

 

!"#! !!!! = !"!"!!
!!!!   (4) 

 

Där !"#! !!!!  är kumulativ avvikelseavkastning för samtliga företag i eventfönstret. 

3.3 Hypotesprövning kopplad till eventstudien  
Studiens första hypotes testas genom att studera den kumulativa genomsnittliga 

avvikelseavkastningen i eventfönstret. För att testa signifikansen i resultaten utförs ett t-test. 

Om t-testet understiger ett kritiskt värde motsvarande 1, 5 eller 10 procents signifikansnivå 

förkastas hypotesen (Kothari och Warner, 2006). T-testet beräknas genom ekvation 5, där 

nämnaren enligt Kothari och Warner (2006) multipliceras med längden på eventfönstret.    

 

!! = !"# !!,!!
!"#(!"#(!!,!!))

!
!
~! 0,1   (5) 

 
    
Där variansen för den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen fås ur ekvation 6, 7 
och 8. 
 

!"# !"# !!, !! = !"#(!"!)!!
!!!!  (6) 

 

!"# !"! = !
!! !!!!!

!!!   (7) 

 

!!!! = 1
!1−2

(!!" − !! − !!!!")2!1
!=!0+1  (8) 

 

Då variansen !!!!  i ekvation 7 är okänd måste denna skattas. Ett lämpligt val är att använda 

variansen i urvalet som sakttning (MacKinlay, 1997) vilken beräknas genom ekvation 8.  

 

För att testa studiens andra hypotes utförs ett t-test för att avgöra om det förekommer 

signifikanta skillnader mellan avvikelseavkastningen för de olika motiven, se ekvation 9. 
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!! =
(!"#!!,!!)!!(!"#!!,!!)!

!"#(!"#!!,!!)!!!"#(!"#!!,!!)!
    (9) 

 
Där (!"#!!,!!)!  och (!"#!!,!!)!är  genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning för företag i 
respektive j och !"#(!"#!!,!!)! samt !"#(!"#!!,!!)!  är variansen för dessa.  
 

Den kumulativa avvikelseavkastningen i ekvation 5 och 9 antas approximativt följa en 

normalfördelning. Data är sällan exakt normalfördelad utan det handlar i regel om att avgöra 

om den är nära nog för att modellen i fråga ska vara applicerbar (Triola, 2015). För att testa 

om data är normalfördelad räcker det i regel att studera ett histogram över de data som 

normalfördelning testas för (Triola, 2015). För att avgöra om avvikeseavkastningen uppfyller 

kravet på normalfördelning utförs två stickprov, ett bestående avvikelseavkastningen i 

eventfönstret för 2378 observationer och ett bestående av avviekelseavkastningen dag 0 för 

samtliga observationer i urvalet. De stickprover som utförs ger histogram som matchar 

normalfördelning tillräckligt bra för att kunna anta att data i denna studie följer en 

normalfördelning (se bilaga 1). 

3.4 Pilotstudie 
Innan den huvudsakliga studien utförs genomförs en empirisk pilotstudie. En empirisk 

pilotstudie är en mindre version av den studie man ska genomföra som genomförs för att den 

större studien senare inte ska drabbas av problem och misstag (Esaiasson et al., 2017). Då 

denna studie kräver ett omfattande manuellt insamlande av data har vi valt att först 

genomföra en pilotstudie för en begränsad tidsperiod för att ta reda på om de data vi samlar in 

går att använda till att besvara studiens syfte. Pilotstudien används till att ta reda på om 

ytterligare kompletterande information behövs samlas in och till att undersöka vilka 

observationer som eventuellt bör plockas bort för att få ett mer korrekt resultat. 

3.4.1 Empirisk pilotstudie 

Data som används för pilotstudien har samlats in enligt kapitel 3.2.3 Data och urval. 

Pilotstudien begränsas till data från 2015-2017. Inledningsvis studeras samtliga observationer 

från den aktuella perioden, vilket uppgår till 90 återköpsprogram. Många återköpsprogram 

annonseras i samband med bolagsstämman, där även annan information som kan påverka 

marknaden troligtvis publiceras. Råsbrant (2013) har i sin eventstudie plockat bort 

observationer som inträffar samma dag eller dagen efter stämman. För att ta reda på hur stor 
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påverkan annan information som blir publik i samband med bolagsstämman har på vårt 

resultat genomförs vår pilotstudie först med dessa observationer inkluderade och sedan med 

dessa observationer exkluderade. Detta möjliggör en jämförelse av resultaten där en eventuell 

skillnad kan upptäckas. När observationer som ligger i samband med stämman filtreras bort 

återstår 64 återköpsprogram. 

 

I pilotstudien utförs endast beräkningar på de tre återköpsmotiv med flest observationer under 

perioden, vilket är kapitalstruktur, incitamentsprogram och värde till aktieägarna. Utöver 

detta görs även stickprov kring datainsamling för år som inte omfattas av själva pilotstudien 

för att se hur tillgänglig data som söks är. 

3.4.2 Resultat av empirisk pilotstudie 

När samtliga event i pilotstudiens urval är inkluderade observeras en genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning på 0,40% dag 0 till dag 1. Detta resultat visar på en positiv 

marknadseffekt från annonseringen av återköpsprogram. Effekten är dock mycket lägre än 

den tidigare forskning visat på. Efter bortsortering av event som sammanfaller med 

bolagsstämman observeras en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på 1,13%. Detta 

resultat ligger närmare tidigare forskning.  

 

Då olika motiv studeras exkluderas de observationer som sammanfaller med bolagsstämman. 

Resultaten, som presenteras i tabell 6, liknar de resultat som tidigare forskning visat. 

 
Tabell 6. Pilotstudiens resultat vid olika motiv. 

 
Motiv    !"# dag 0,1  

 
Kapitalstruktur (n=21)  1,44%    

t-stat   2,13**  
   
Incitamentsprogram (n=38)  0,79%   
t-stat   1,88**    
 
Värde till aktieägare (n=15)  1,61%    
t-stat   2,03**    

 
*, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 1%, 5 % och 10% signifikansnivå. 
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3.4.3 Analys av empirisk pilotstudie 

Pilotstudien visar att resultatet förändras betydligt då de återköpsprogram som sammanfaller 

med bolagsstämman exkluderas, vilket tolkas som att annan information som presenteras vid 

bolagsstämman påverkar avvikelseavkastningen. Resultatet då dessa observationer 

exkluderas ligger även närmare de resultat som tidigare forskning visat. Detta motiverar oss 

att exkludera observationer som sammanfaller med bolagsstämman i den huvudsakliga 

studien.  

 

Vidare visar pilotstudien att de variabler som samlats in är tillräckliga för de beräkningar som 

ska genomföras. Vid de stickprover som görs från år utanför pilotstudiens tidsperiod 

observeras att information om återköpsannonseringar är relativt lättillgänglig ända tillbaka till 

2005. För perioden 2000 till 2004 finns i princip inga återköp presenterade på Nasdaq 

Stockholms databas. Vid de företagswebbplatser som studerats har det även visat sig vara 

mycket ovanligt att så gamla pressmeddelanden och mötesprotokoll finns tillgängliga. 

Baserat på detta har vi valt att inte gå tillbaka längre i tiden än till 2005, och vår huvudstudie 

fokuserar således på perioden 2005 till 2017. 
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4. Empirisk analys 
I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens resultat. Först diskuteras den kortsiktiga 

marknadsreaktionen efter återköpsannonsering. Därefter diskuteras hur olika motiv bakom 

återköpsprogram påverkar på aktiekursen.  

 

4.1 Marknadens kortsiktiga reaktion vid annonsering om återköp 
För att undersöka studiens första hypotes studeras avvikelseavkastningen dagarna runt 

annonsering av återköpsprogram. Figur 3 visar den genomsnittliga avvikelseavkastningen 

grafiskt under hela eventfönstret.  

Figur 3. Genomsnittlig avvikelseavkastning under eventfönstret för hela urvalet (258 observationer) vilket 

består av återköpsprogram som annonserats 2005-2017.  

 

I figur 3 kan en tydlig uppgång i avvikelseavkastningen studeras runt dag 0. Detta indikerar 

att marknaden reagerar positivt på återköpsannonseringar. I perioden före och efter 

annonseringsdagen fluktuerar avvikelseavkastningen dag för dag, och då det tycks ske 

slumpmässigt är det svårt att dra några slutsatser om dessa perioder. När man istället tittar på 

den kumulativa avvikelseavkastningen, figur 4, kan en tydlig nedåtgående trend i 

avvikelseavkastningen observeras för både perioden innan och perioden efter dag 0. 
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Figur 4. Genomsnittliga kumulativ avvikelseavkastning under eventfönstret för hela urvalet (258 

observationer). 

 

Den negativa trenden under dag -20 till -1 stämmer överens med signalteorin, att 

företagsledningen i regel genomför återköp när de anser aktiekursen undervärderad och att 

återåterköp därmed ofta föregås av en period med negativ avkastning. 

 

För att dra närmare slutsatser om de tre perioder som eventfönstret består av har beräkningar 

för de individuella perioderna utförts.  

 
Tabell 7. Avvikelseavastning för hela urvalet.

 
!"# dag -20,-2                    !"# dag 0,1                    !"# dag 2,20

 
Hela urvalet (n=258) -1,90%                              1,39%                           -0,07 % 
t-stat  -3,58***                   8,39***                         -1,35* 

 
      !" dag 0                    !" dag 1

 
Hela urvalet (n=258) 1,16%                  0,23 % 
t-stat  9,89***                  1,98**

 
*, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 1%, 5 % och 10% signifikansnivå. 
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Den genomsnittliga kumulativa avvikelseavkastningen för hela urvalet är 1,39 procent dag 0 

till dag 1. Detta är i linje med tidigare forskning, även om tidigare studier funnit att denna 

avvikelseavkastningen är något större. För perioden innan annonseringen, dag -20 till dag -2 

observeras en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på -1,90 procent. För perioden 

som följer annonseringen, dag 2 till dag 20, observeras en genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning på -0,07 procent. 

 

Resultaten tyder på att annonsering av återköpsprogram ger en positiv kortsiktig 

marknadsreaktion, vilket bekräftar studiens första hypotes. Vidare föregås annonseringen av 

återköp av en negativ avvikelseavkastning, vilket kan tolkas som att annonsering av återköp 

föregås av undervärdering.  

 

Tabell 7 visar att den genomsnittliga avvikelseavkastningen dag 0 är 1,16 procent och 0,23 

procent dag 1. Att avvikelseavkastningen är större dag 0 än dag 1 tyder på att marknaden 

reagerar positivt på den nya informationen men att den sedan anpassar sig snabbt vilket 

indikerar att marknaden är effektiv. Det förekommer dock viss avvikelseavkastning dag 1, 

vilket tyder på en viss tröghet i reaktionen och att marknaden endast delvis är effektiv i den 

semi-starka formen.  

 

Även om företagsledningen anger olika motiv bakom återköpsprogram är det tänkbart att 

återköp i de flesta fall annonseras då aktien anses vara undervärderad. På grund av den 

flexibilitet återköp anses ha jämfört utdelningar är det mindre troligt att ett företag utlyser 

återköpsprogram då aktien anses vara övervärderad, eftersom detta vanligtvis inte förknippas 

med köpläge. Att perioden innan annonseringen ger en negativ avvikelseavkastning tyder 

även på att återköpsannonseringen sker efter en tid av sämre marknadsprestation, vilket 

styrker att det underliggande motivet är undervärdering. Detta kan, med utgångspunkt i 

signalteorin, förklara varför återköp generellt ger en positiv marknadsreaktion.  

4.2 Motivens inverkan på marknadens kortsiktiga reaktion 
För att undersöka studiens andra hypotes studeras inledningsvis avvikelseavkastningen för 

respektive motiv. Tabell 8 visar genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning dag 0 till dag 1 

och genomsnittlig avvikelseavkastning dag 0 och 1. Grafiska presentationer för hela 

eventfönstret för respektive motiv återfinns i bilaga 2. 
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Tabell 8. Resultat för olika motiv.
 

Motiv   !"# dag 0,1  !" dag 0   !" dag 1
 

Kapitalstruktur 2,00%  1,50%  0,49% 
t-stat  8,96***  9,55***  3,12*** 
 
Incitamentsprogram -0,01%  0,36%  -0,37% 
t-stat  -0,04  1,79**  -1,85** 
 
Förvärv  2,42%  2,17%  0,25% 
t-stat  7,19***  9,11***  1,06 
 
Nyckeltal  2,35%  1,50%  0,15% 
t-stat   5,54***  4,98***  2,86*** 
 
God investering 4,23%  4,48%  -0,24% 
t-stat  3,94***  5,89***  -0,32 
 
Värde till aktieägare 2,02%  1,50%  0,51% 
t-stat  7,08***  7,46***  2,55*** 

 
*, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 1%, 5 % och 10% signifikansnivå. 
 

En kumulativ genomsnittlig avvikelseavkastning mellan 2 och 2,42 procent observeras för 

motiven kapitalstruktur, förvärv, nyckeltal samt värde till aktieägare dag 0 till dag 1. För 

motivet incitamentsprogram observeras en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på -

0,01 procent dag 0 till dag 1, detta resultat är dock inte signifikant ens på tio procents 

signifikansnivå. För motivet god investering observeras den starkaste positiva 

marknadsreaktionen, där en genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning på 4,23 procent 

observeras dag 0 till dag 1. Detta resultat baseras dock på få observationer vilket gör att det 

svårt att dra mer ingående slutsatser av det. 

 

Resultaten visar att Råsbrants studie från 2013 i stora drag fortfarande är relevant när det 

kommer till hur olika motiv påverkar marknaden. Även om siffrorna varierar något så är 

resultaten liknande. Den största avvikelsen är återköpsprogram med motivet 

incitamentsprogram där Råsbrant observerade en avvikelseavkastning på 0,86 procent och vi 

observerar -0,01 procent, detta resultat är dock inte signifikant ens på 10 procents 

signifikansnivå. Däremot observerar vi en signifikant avvikelseavkastning på 0,36 procent 

dag 0 och -0,37 procent dag 1, vilket visar på att det kumulativt förekommer en svagt negativ 

avvikelseavkastning dag 0 till dag 1.  En möjlig förklaring till skillnaden mellan studierna är 
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att Råsbrant studerade de tidiga åren efter att återköpsprogram blivit lagliga i Sverige, då 

erfarenhet och kunskap om återköp var lägre. Marknaden kan då, likt signalteorin, utgått från 

att företagsledningen återköper aktier om de anser aktien undervärderad och annonseringen 

sänder därmed en positiv signal till marknaden. Dagens marknad kan ha lärt sig att när det 

kommer till återköp som sker på grund av incitamentsprogram sker dessa baserat på just 

incitamentsprogrammen, vilka behöver aktier för att genomföras oavsett om företaget är högt 

eller lågt värderat. Detta minskar eller kanske helt tar bort signalvärdet om att företaget skulle 

vara undervärderat, vilket skulle förklara att vi i princip inte ser någon effekt från 

annonseringen av återköpsprogram med motivet incitamentsprogram.  

 

Incitamentsprogram är även det motiv i denna studie som utmärker sig mest från de andra när 

avvikelseavkastningen i eventfönstret studeras. Det är möjligt att återköp som utförs för att 

finansiera incitamentsprogram inte omfattas av teorin om att tajma marknaden till samma 

grad som andra återköp. I samband med att ett företag startar ett incitamentsprogram för 

anställda är det rimligt att anta att det binder sig att finansiera detta under en lång tidsperiod. 

Under vissa perioder är det möjligt att incitamentsprogrammet bäst finansieras genom 

återköp, även om aktien inte anses vara lågt värderad och det råder köpläge. Om marknaden 

är någorlunda effektiv betyder det att investerare lärt sig mönstret från dessa händelser och att 

denna typ av återköp inte ger lika stark marknadsreaktion som andra återköp. 

 

Med undantag av återköp som motiveras av att finansiera incitamentsprogram kan man 

utifrån signalteorin se att återköp sänder en positiv signal till marknaden. Motivet god 

investering tolkas som den mest positiva signalen vilket kan bero på att det indirekt säger att 

aktien är undervärderad. Övriga motiv antas följa signalteorin även om reaktionen inte blir 

lika stor som när företaget rakt ut säger att aktien är undervärderad.   

 

För att, i linje med hypotes 2, avgöra om det finns skillnad i marknadsreaktion beroende på 

motiv bakom  återköpsprogrammet jämförs sedan de olika motiven med varandra. Resultaten 

visas i tabell 8.  

  



 
 

 

25 

Tabell 8. Tabellen visar t-stat för jämförelse mellan olika motiv.  

 
 Kapitalstruktur Incitaments-

program 
Förvärv Nyckeltal God 

investering 
Värde till 
aktieägare 

Kapitalstruktur 0      

Incitamentsprogram 7,88286*** 0     

Förvärv -1,49437 -7,82315*** 0    

Nyckeltal -1,05704 -6,55271*** 0,17764 0   

God investering -2,87819*** -5,39643*** -2.26894** -2,29457** 0  

Värde till 

aktieägare 

-0,08576 -7,14666*** 1,29761 0,93067 2,81333*** 0 

 
*, ** och *** indikerar statistisk signifikans på 1%, 5 % och 10% signifikansnivå. 
 

Resultatet visar att det finns skillnad i marknadsreaktion mellan olika motiv, vilket bekräftar 

studiens andra hypotes. Då incitamentsprogram jämförs med samtliga andra motiv 

observeras en signifikant skillnad i marknadsreaktion. Även då god investering jämförs med 

samtliga andra motiv observeras en signifikant skillnad. Mellan kapitalstruktur, förvärv, 

nyckeltal samt värde till aktieägare observeras däremot ingen signifikant skillnad i 

marknadsreaktion. Det är möjligt att resultatet skulle se annorlunda ut om studien endast 

innefattat de återköpsprogram som enbart motiveras med ett motiv. Eftersom majoriteten av 

återköpsprogramsannonseringarna i denna studie innehåller mer än ett motiv påverkas 

resultatet av respektive motiv av varandra. Det är vanligare att incitamentsprogram och god 

investering presenteras som enda motiv i annonseringen vilket kan bidra till att en signifikant 

skillnad observeras då dessa jämförs med övriga motiv. Kapitalstruktur, nyckeltal och värde 

till aktieägare presenteras däremot ofta tillsammans med varandra, vilket betyder att det är 

svårare att studera en enskild signal av dessa motiv. En annan förklaring till att ingen 

signifikant skillnad observeras mellan desas motiv är att de signalerar likvärdig postitiv 

information till marknaden. Det är även möjligt att investerare inte lägger något större vikt 

vid denna information, och att det därför inte finns någon signifikant skillnad mellan dessa 

motiv.  
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5. Konklusioner 
 

I detta kapitel sammanfattas studiens viktigaste resultat och studiens slutsatser dras. Sedan 

diskuteras studiens begränsningar och slutligen presenteras förslag på vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka den kortsiktiga marknadsreaktionen vid annonsering 

av aktieåterköpsprogram samt att undersöka hur olika motiv som anges i pressmeddelandet 

påverkar aktiekursen. Studien baseras på annonsering av aktieåterköp vid Stockholmsbörsen 

under åren 2005 till 2017. Eventstudier genomförs för att undersöka annonseringens 

kortsiktiga påverkan på marknaden, och för att studera skillnaden mellan olika motiv. 

 

Studiens resultat visar att det förekommer en positiv avvikelseavkastning då återköpsprogram 

annonseras. Resultaten visar även att olika motiv har olika påverkan på 

avvikelseavkastningen. För hela urvalet observeras en genomsnittlig kumulativ 

avvikelseavkastning på 1,39 procent dag 0 till dag 1. Då återköpsprogrammen grupperas 

utifrån motiv observeras en kumulativ avvikelseavkastning mellan -0,01 procent till 4,24 

procent beroende på motiv. Motivet att utföra återköp för att finansiera incitamentsprogram 

till anställda ger den lägsta avvikelseavkastningen och återköp som motiveras av att det anses 

vara en god investering ger den högsta avvikelseavkastningen. När de olika motiven ställs 

emot varandra visas en signifikant skillnad på minst fem procents signifikansnivå mellan 

återköpsprogram som motiveras av att finansiera återköpsprogram och samtliga andra motiv 

som studien identifierat. Även då återköp som motiveras av att de anses vara en god 

investering jämförs med samtliga andra motiv visas en skillnad som är signifikant på tio 

procents signifikansnivå.  

 

Då avvikelseavkastningen studeras i hela eventfönstret observeras att den av denna är störst 

dag 0, vilket är dagen då annonseringen sker. Detta är ett tecken på att marknaden är effektiv, 

men då det även observeras en viss positiv avvikelseavkastning dag 1 är ett mer rimligt 

antagande att marknaden endast är delvist effektiv. 
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Studiens resultat är intressant för att förstå vilken påverkan annonseringen av 

aktieåterköpsprogram har på den svenska marknaden. Resultatet är även ett komplement till 

tidigare studier då den visar hur marknadens reaktion vid återköpsprogram har utvecklats 

under senare år jämfört med till exempel Råsbrants studie från 2013. 

5.2 Begränsningar i studien 
Denna studie begränsas av brist på data från perioden 2000 till 2004. Den begränsas även av 

att det förekommer företag som bryter mot Nasdaq Stockholms regelverk och inte publicerar 

motiv till återköpet samt några enstaka fall där återköp sker utan att någon återköpsprogram 

har annonseras. Observationer från de tidigare åren och de övriga bortfallen skulle tillföra 

studien ett mer komplett underlag. 

 

Ytterligare en begränsning i studien är frekvensen vilken olika typer av motiv förekommer. 

Det är svårare att dra mer ingående slutsatser från de fem observationer som erhålls för 

motivet god investering jämfört med de 147 observationer som erhålls för kapitalstruktur. 

Utöver detta begränsas studien av att majoriteten av annonseringar av återköpsprogram 

innehåller fler än ett motiv. Det är därför troligt att vissa observationer innehåller information 

som sänder olika signaler till marknaden vilket betyder att resultaten kan vara missvisande. 

Vissa motiv, exempelvis kapitalstruktur och värde till aktieägare, är vanligare att de 

presenteras ihop med andra i pressmeddelanden. Motivet incitamentsprogram är däremot 

vanligen presenterat som det enda motivet. Det kan vara intressant att undersöka om ett annat 

resultat skulle uppnås i en studie som endast innehåller observationer med ett motiv. 

5.3 Framtida forskning 
Det finns stort utrymme för framtida forskning inom aktieåterköp på den Svenska 

marknaden. Som tidigare konstaterats är återköp ett nytt fenomen i Sverige och den enda 

större studien som gjorts på högre vetenskaplig nivå med återköp som event är Råsbrants från 

2013. Till att börja med skulle de begränsningar vår studie har kunna lösas med framtida 

forskning. Med tillgång till andra källor än de vi haft tillgängliga är det kanske möjligt att få 

data från perioden 2000 till 2004 vilket skulle ge en än mer komplett och korrekt studie kring 

återköp på den svenska marknaden. En studie som sker några år framåt i tiden skulle 

dessutom förhoppningsvis få fler observationer inom de motiv som i dag endast omfattar ett 

begränsat antal observationer, vilket skulle öka trovärdigheten i resultaten. Dessutom kan det 
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större antalet observationer som bör vara tillgängligt om några år göra det möjligt att utföra 

en studie som använder sig av annonseringar av återköpsprogram som endast omfattar ett 

motiv, vilket bör ge ett mer rättvisande resultat. 

 

Utöver förslag som fokuserar på de begränsningar vår studie hade finns det andra relaterade 

områden som skulle vara intressanta att studera.  Ett exempel är att kontrollera för effekter 

andra faktorer, exempelvis företagets storlek, har på resultatet. Ett annat exempel är att 

studera marknadseffekter för företag som varje år under en längre tidsperiod annonserat och 

genomfört återköpsprogram, det vill säga om frekvensen har betydelse. Ytterligare ett område 

som kan undersökas i framtida studier är återköpsprogram som annonseras men sedan aldrig 

genomförs, och vilken effekt denna typ av icke genomförda program har på längre sikt när 

företaget i framtiden utlyser återköpsprogram. Det kan även vara av intresse att genomföra en 

studie som jämför marknadseffekter av återköpsprogram i Sverige med andra länder. 

Slutligen lämnar Sveriges unika legala system för återköp utrymme för fler studier kring 

vilken effekt dessa lagar har för återköp på svenska marknaden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Histogram för normalfördelning. 
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Bilaga 2 - Genomsnittlig kumulativ avvikelseavkastning per motiv. 
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