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Sammanfattning 

 

Under våren 2000 tilläts publika aktiemarknadsbolag i Sverige att förvärva egna ak-
tier. Lagändringen motiverades av möjligheten för effektivare kapitalutnyttjande och 
högre ekonomisk beredskap. Genomförandet av återköpsprogram har ökat och forsk-
ningslitteratur har framtagit flera ekonomiska motiv och hypoteser som förslag till 
denna trend. De ekonomiska motiven har samtidigt tilldelats stor uppmärksamhet, 
medan den juridiska sidan av återköpsförfarandet har hamnat i skymundan. 

Det framgår av svensk lagstiftning, att det är förbjudet att handla i ett aktiemark-
nadsbolag under den 30-dagarsperiod som föreligger offentliggörandet av delårsrap-
porter, om särskild insyn eller kunskap föreligger. Dessa perioder kallas inom forsk-
ningslitteraturen för ”tysta perioder”, och syftar till att begränsa användandet av insi-
derinformation.  

I förmån för lång- och kortsiktiga ekonomiska initiativ, kan en företagsledning med-
vetet använda insiderinformation, trots lagstadgat förbud. Återköpshandel som sker 
under tysta perioder kan teoretiskt motiveras av den hypotes som inom forskningslit-
teraturen kallas prisstödshypotesen. Genom att studera prisstödshypotesens antagan-
den om den tysta periodens lång- och kortsiktiga effekt på aktiens pris och prestation, 
kan eventuella ekonomiska motiv för återköpshandel inom tysta perioder fastställas. 

Denna studie granskar svenska återköpsprogram genomförda på Stockholmsbörsen 
under perioden 2000 till 2010. Genom att identifiera datum för när delårsrapporter 
offentliggjorts, är syftet att besvara frågan om återköpsaktivitet förekommer under 
tysta perioder och om prisstödshypotesen är hänförbar som underliggande motiv vid 
genomförandet av återköpsprogram. Under denna period genomfördes 329 återköps-
program, för vilka 776 tysta perioder behandlats.  

Resultatet indikerar att handel förekommer under tysta perioder och ger varierat stöd 
för prisstödshypotesen. Den tysta periodens lång- och kortsiktiga verkan på pris och 
prestation påvisas vara låg, motsvarande 0,6 respektive 0,04 procent, och bara ibland 
statistiskt signifikant. Den redovisade prisstödseffekten gör det därför osannolikt att 
dessa överträdelser motiverats av endast kortsiktiga vinstintressen. En slutsats är att 
tolkningssvårigheter av den återköpsreglerande lagstiftningen kan föreligga.  

I enlighet med tidigare studier verkar aktiepriset vara avgörande för hur omfattande 
prisstödseffekten är, där lågprisaktier påträffas ha ett utmärkande lågt stöd. Samman-
sättningen data tyder också på att initieringen av återköpsprogram följer variationer 
av konjunkturell karaktär. 

 

Nyckelord: Företagsekonomi, återköpsprogram, reglerade återköpstider, tysta perio-
der  



Abstract 

 

This study addresses mandatory non-trading periods for Swedish stock market partic-
ipants which have implemented an open-market share repurchase program during the 
period 2000 until 2010. By locating the date of publication of interim reports, these 
mandatory non-trading periods called silent periods are examined. The result indi-
cates that repurchase trading activity occurs despite the statutory prohibition.  

By studying the price support hypothesis assumptions about long- and short-term 
effect on share price and performance, this study tries to explain these tendencies. An 
average decline of share price and performance is shown among companies entering 
silent periods. However, the price support effect is small and only occasionally sig-
nificant; making it unlikely that open-market repurchase activity is driven by price 
support decisions only.   

Consistent with claims that stock price affects the stock volatility, this study shows 
that different priced shares react differently to silent periods. Most of the repurchase 
programs where initiated during recessions in the early 2000s and year 2007, which 
confirms previous theories that repurchase program follows the cyclical changes of 
business economy. 

 
Keywords: Business economy, open-market share repurchase programs, silent peri-
ods, closed periods  



 
 

Förord 

 
Här vill jag uttrycka stor uppskattning för det engagemang som mina handledare 
visat under arbetets gång. Ett särskilt tack vill jag tillägna Mikael Segerlund på den 
företagsekonomiska institutionen. Även mina opponenter tackar jag för deras kritis-
ka, och konstruktiva granskning.   
 
Visby 2012-06-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesper Loquist 
  



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning ................................................................................................................. 1 

1.1 Problemdiskussion ............................................................................................ 2 

1.2 Problemformulering .......................................................................................... 2 

1.3 Syfte .................................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................... 3 

2 Teori ......................................................................................................................... 4 

2.1 Perfekta marknader ........................................................................................... 4 

2.2 Tidigare forskningsresultat: Varför genomförs återköpsprogram? ................... 5 

2.2.1 Undervärdering av aktier ............................................................................................... 7 
2.2.2 Överlikviditet och det distribuerbara kapitalet ............................................................... 7 
2.2.3 Återköp som ett substitut för aktieutdelningar ............................................................... 8 
2.2.4 Stöd mot fallande aktiepriser ......................................................................................... 8 

2.3 Sammanfattning tidigare studier ....................................................................... 9 

2.4 Svensk lagstiftning och institutionella förhållanden ....................................... 10 

2.4.1 ABL: Om förvärv av egna aktier m.m. ........................................................................ 11 
2.4.2 Tysta perioder .............................................................................................................. 11 

3 Metod ..................................................................................................................... 13 

3.1 En tvärsnittstudie ............................................................................................. 13 

3.2 Bortfall och kritiskt ställningstagande ............................................................ 14 

3.2.1 Återköpsprogram längre än ett år ................................................................................ 14 
3.2.2 Bolagsförvärv, fusioner och namnbyten ...................................................................... 14 
3.2.3 Förändringar av finansiella kalendrar .......................................................................... 14 

3.3 Tillvägagångssätt............................................................................................. 14 

3.3.1 Beteendet ..................................................................................................................... 15 
3.3.2 Motiv ........................................................................................................................... 15 

3.4 Analys ............................................................................................................. 16 

3.4.1 Signifikanstest för hela perioder .................................................................................. 16 
3.4.2 Beräkning av initial kursutveckling ............................................................................. 17 

4 Resultat .................................................................................................................. 18 

4.1 Övergripande historisk sammanställning ........................................................ 18 

4.2 Aktivitet och beteende..................................................................................... 21 

4.3 Prisutveckling .................................................................................................. 23 

4.3.1 Prisutveckling för hela perioder ................................................................................... 23 
4.3.2 Avvikande avkastning.................................................................................................. 24 

5 Analys .................................................................................................................... 27 

5.1 Beteendet kring tysta perioder ........................................................................ 27 

5.2 Prisstödshypotesen .......................................................................................... 29 

5.2.1 För hela perioder .......................................................................................................... 29 
5.2.2 Initial effekt ................................................................................................................. 30 

5.3 Övriga observationer ....................................................................................... 32 

5.3.1 Överträdelser under dagen för offentliggörandet ......................................................... 32 
5.3.2 Konjunkturella variationer ........................................................................................... 33 

5.4 Sammanfattning av analys .............................................................................. 34 

6 Slutsats ................................................................................................................... 35 

6.1 Vidare forskningsförslag ................................................................................. 36 



 

 
 

Källförteckning ........................................................................................................ 37 

Bilaga A – återköpsförfarandet utomlands ........................................................... 39 

Nordamerika skiljer sig från USA ........................................................................................... 39 
Återköpshandel i Hong Kong .................................................................................................. 39 
Europeiskt självbestämmande ................................................................................................. 39 

Bilaga B – Studerade företag .................................................................................. 40 

 
 
Tabellförteckning 
Tabell 1: Årlig och månatlig fördelning av studerade återköpsprogram och tysta 

perioder för respektive år från och med mars 2000 till december 2011 ................ 19 

Tabell 2: Deskriptiv statistik beträffande omfattning och varaktighet för studerade 
återköpsprogram .................................................................................................... 20 

Tabell 3: Statistik sammanställning av de genomsnittliga aktiepriserna för studerade 
30-dagarsintervall .................................................................................................. 23 

Tabell 4: Beskrivning av det genomsnittliga aktiepriset för olika prisintervall från 
fem dagar innan, till fel dagar in på den tysta perioden ......................................... 24 

Tabell 5: Den genomsnittliga avikande avkastningen för olika prisintervall från fyra 
dagar innan till fem dagar in på den tysta perioden ............................................... 25 

Tabell 6: Den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) relativt 
de tysta periodernas första dag (dag 0) .................................................................. 31 

Tabell 7: Den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) relativt 
dagen för offentliggöranden ................................................................................... 32 

 

 

Figurförteckning 
Figur  1: Återköpstransaktioner genomförda under tysta perioder ............................ 22 

Figur 2: Grafisk illustration av den kumulerade avvikande avkastningen (AR) och 
den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) för de olika 
prisintervallen under studerad 10-dagarsperiod ..................................................... 26 

Figur 3: Grafisk illustration av den genomsnittliga avvikande avkastningen (AR) och 
den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) kring dagen för 
offentliggörandet (dag 30) ..................................................................................... 33 

 

 



 

1 
 

1 Inledning 

 
East India Company lämnade år 1682 en 100-procentig aktieutdelning och var bland 
de första att distribuera vinst till sina ägare (Dewing, 1941). Men det var inte förrän 
under 1800-talets Storbritannien denna fördelning av bolagets överskott började bli 
vanligt. Under 1900-talet ökade aktieutdelningar som fenomen markant och kom 
även att användas som en skattereducerande företagsfinansiell åtgärd i 1930-talets 
USA (Lakonishok & Lev, 1987).  

En åtgärd som beskrivs av Baker och Gallager (1980) är aktieuppdelningar. En ak-
tieuppdelning syftar till att minska aktievärdet. Förfarandet har flera vedertagna hy-
poteser (Chittenden et al., 2010). En av dessa är strävan efter ett optimalt aktiepris 
som ska tilltala fler ägare (Baker & Gallager, 1980; Lakanishok & Lev, 1987) vilket 
enligt Merton (1987) kan öka bolagets likviditet. 

Samtidigt som Burnie och Ridder (2011) och Chittenden et al. (2010) påvisat sjun-
kande priser på aktiemarknaden har återköpen under de senaste decennierna ökat 
kraftigt (Grullon & Michaely, 2002). Detta har fått stor uppmärksamhet hos media 
och inom akademin (Brockman & Chung, 2001).  

I en studie av Ikenberry et al. (2000) framgår det att det i USA tillkännagavs 4 000 
återköpsprogram med ett totalt värde på 550 miljarder dollar mellan 1996 och 1998. 
Detta belopp var större än den totala aktieutdelningen på 490 miljarder dollar som 
gjordes på New York Stock Exchange (NYSE) under samma period. Under de första 
sex månaderna av det nya millenniet, tillkännagavs offentliga återköp till en summa 
av 85 miljarder dollar. Detta kan jämföras med de 25 miljarder dollar per år under 
80-talets första hälft. I början av 2000-talet var utgifterna för återköp större än de 
totala aktieutdelningarna (Grullon & Michaely, 2002). 

Återköp har blivit ett substitut för aktieutdelningar (Grullon & Michaely, 2002; Koo-
li & L’Her, 2010) och stöds av teorin som Miller och Modigliani presenterade redan 
1961. Bland annat Ikenberry et al. (2000), Ginglinger och Hamon (2007) och 
Brockman och Chung (2001) har studerat motiven bakom det nyligen ökade antalet 
återköpsprogram med skiftande resultat.  

Till dessa motiv hör undervärderingshypotesen (Stephen & Weisbach, 1998; Ging-
linger & Hamon, 2007; Ikenberry et al., 2000), överlikviditetsprincipen (Jensen, 
1986) och prisstödshypotesen (Badrinath & Viraya, 2001; Cook et al., 2004; McNal-
ly et al., 2006; Keswani et al., 2007). Den senare menar att initieringen av återköps-
program är en åtgärd för att möta ett ökat säljtryck på aktiemarknaden genom att 
skapa en ökad efterfrågan, varpå ett prisfall kan begränsas.  

Även om ämnet är uppmärksammat, är det få studier som behandlat den rättsliga 
dimensionen av återköpsförfarandet för reglerade marknader. Försök har gjorts på 
den oreglerade marknaden i USA (Cook et al., 2003). 

Bortsett från de riktlinjer som Securities and Exchange Commission (SEC) införde 
genom Rule 10b-18, är återköpsförfarandet i USA oreglerat. Cook et al. (2003) me-
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nar att det är svårt att fastställa hur väl denna regel följs. I deras studie av 54 frivilligt 
offentliggjorda återköpstillkännagivanden mellan 1993 och 1994 finner de att endast 
två företag agerat i fullständig enighet med regelverket. 

 

1.1 Problemdiskussion 
Genom ändring i aktiebolagslagen (ABL, 2005:551) tilläts publika aktiebolag att 
köpa tillbaka ett begränsat antal av sina egna aktier. Ett återköpsprogram kräver till-
stånd av finansinspektionen och majoritetsbeslut genom den årliga bolagsstämman. 
Detta framgår av ABL. Företag ska förhålla sig till det avtal som är gällande för re-
spektive aktiemarknad, där Stockholmsbörsen är en strikt reglerad marknad med krav 
på fullständig transparens. Enligt lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa 
innehav av finansiella instrument (i fortsättningen anmälningsskyldighetslagen), be-
gränsas personer som har s.k. insynsställning1. Begränsningen gäller enligt lag per-
soner som har kunskap om och har särskild insyn i ett aktiemarknadsbolag. Dessa 
personer får enligt 15 § 1st inte handla aktier i bolaget under den 30-dagarsperiod 
som föregår offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Detta är 
perioder som i forskningslitteratur kallas silent periods, s.k. tysta perioder, och syftar 
till att begränsa handel då risken med samtligas informationsfördelar uppfattas vara 
särskilt stora.  

Lagändringen motiverades genom regeringens proposition 1999/2000:34 och syftade 
till påtaglig förbättring av förutsättningarna för effektivt kapitalutnyttjande2. Stor 
uppmärksamhet har tilldelats de finansiella motiven samtidigt som den juridiska di-
mensionen som kan härledas till de tysta perioderna åsidosatts. I förmån för lång- 
och kortsiktiga ekonomiska incitament, kan insiderinformation användas under tysta 
perioder, trots lagstadgat förbud. Denna användning kan teoretiskt motiveras av pris-
stödshypotesens antaganden om lång- och kortsiktig verkan på aktiens pris och pre-
station, och är således intressant för denna studie. Hypotesen om prisstöd har fått 
mindre uppmärksamhet inom forskningslitteraturen (Keswani et al., 2007) vilket gör 
den särskilt intressant. 

 

1.2 Problemformulering 
Föreliggande studie avser att besvara följande frågor: 

• Förekommer aktiehandel under tysta perioder eller är svenska aktiemark-
nadsbolag samstämmiga med den svenska lagstiftningen? 

• Är prisstödshypotesen hänförbar som underliggande motiv vid förvärv av 
egna aktier bland svenska börsnoterade bolag? 

 

                                                 
1 Insynsställning definieras inte särskilt. Insynsställning anses följa med funktion eller position i före-
tag enligt en uppräkning i 3 § 1st p1-8 
2 Prop. 1999/2000:34 s.58 
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1.3 Syfte 
Syftet med föreliggande uppsats är granska svenska aktiemarknadsbolag och handel i 
deras aktier under tysta perioder. Utöver detta kompletteras studien med att kontrol-
lera om det finns stöd för prisstödshypotesen. 

1.4 Avgränsning 
Denna studie kommer att behandla aktiemarknadsbolag som är eller har varit notera-
de vid Stockholmsbörsen, vilka genom bestämmelserna i ABL om värdeöverföringar 
från bolag3 har initierat återköpsprogram under perioden 2000-2010. Beräkningar i 
syftet att studera prisstödshypotesen i föreliggande studie, kommer uteslutande att 
baseras på data från Stockholmsbörsen och behandlar således inte förhållanden på 
utländska marknader. 

                                                 
3 Värdeöverföring definieras enligt en uppräkning i 17 kap. 1 § p1-4 
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2 Teori 

Hur genomförs ett återköp? Varför genomförs återköp? Detta kapitel har till avsikt 
att definiera den referensram som fordras för att förklara innebörden av återköp och 
vilka underliggande motiv som finns. En genomgång av de regler och lagar svenska 
aktörer agerar inom och måste förhålla sig till, kommer också att presenteras. Syftet 
är att klargöra begreppet tysta perioder och varför dessa finns. 

 

2.1 Perfekta marknader 
Miller och Modigliani (1961) beskriver en värld där marknaden präglas av perfekta 
förhållanden, investerares rationella beslut och fullständig transparens. För perfekta 
förhållanden innebär detta inledningsvis att ingen aktör (vare sig köpare eller säljare) 
har ett innehav av sådan storlek att denne blir avgörande för marknadens prissättning.  

Den perfekta marknaden är enligt Miller och Modigliani (1961) fri från skatter, av-
gifter och transaktionskostnader samtidigt som investerare fattar beslut på rationell 
grund. Oavsett form, ska investerare alltså föredra mer framför mindre. En perfekt 
marknad beskrivs också vara en plats där all information finns tillgänglig för alla 
investerare. En hög transparens ska rättvist spegla företagets verkliga och framtida 
utveckling.  

Fama (1970), och synen på effektiva marknader, skriver att kapitalmarknadens hu-
vudsakliga uppgift är att rättvist fördela ekonomins samlade kapitalstock till dess 
nuvarande och framtida ägare. Idealet är att det ska råda jämvikt på marknaden där 
faktiska värden speglas och korrekta signaler om ekonomisk ställning finns. Detta 
innebär att investeringsmöjligheterna ska prissättas utifrån en rättvisande bild av till-
gänglig information. En marknad med en fullständigt rättvisande bild kallar Fama 
(1970) för en effektiv marknad. Följande kriterier ställs upp: 

 

• Det finns inga transaktionskostnader 

• Information ska vara kostnadsfri där alla har tillgång till samma information 

• Fullständig likhet i tolkning av given information 

 

Utifrån dessa kriterier kategoriseras den effektiva marknadens styrka beroende på 
hur omfattande tillgången av information är och hur denna värderas. Den effektiva 
marknaden kan anta en svag form, där tillgångens pris sätts utifrån historisk data och 
således inte fluktuerar vid ny information som vinstprognoser eller rapporter. Inve-
sterare som ser till historiska värden kan inte förvänta sig högre avkastning än den 
som marknaden anger. 

Vidare formuleras den effektiva marknadens halvstarka form. Här betraktas historis-
ka data och kompletteras med offentliggjord information. Investerare som utgår från 
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offentlig information på halvstarka marknader kan få kortsiktiga avkastningar som är 
bättre än marknaden i övrigt, men i princip gäller att den redan är prissatt.  

Den starka formen av effektiva marknader omfattas, utöver offentlig och historisk 
information, också av information som annars bara finns tillgänglig hos dem med 
särskild insynsställning. Detta omfattar insiderinformation och privat information 
som inte är offentlig. Skulle denna information också vara till allmän kännedom, 
uppstår en fullständigt effektiv marknad där alla har tillgång till samma information. 
Då privat- och insiderinformation i regel är dold för allmänheten, är den halvstarka 
formen den som företrädesvis representerar marknaden (Fama, 1970).  

Pettit (1972) menar att kurspåverkande information mer eller mindre direkt förändrar 
ett bolags aktiepris på en effektiv marknad. Eftersom marknaden snabbt anpassar sig 
till ny information, blir det svårt för investerare att utnyttja informationsfördelar och 
få avkastningar som är högre än marknaden i övrigt (Pettit, 1972). 

På ineffektiva marknader kan dock information leda till onormala avkastningar. In-
formation tar olika lång tid att uppfattas hos marknadens alla aktörer och där ineffek-
tiva marknader tenderar att reagera på information på olika sätt. I en senare studie 
reviderar Fama (1991) den ursprungliga hypotesen om stark effektivitet och omfor-
mulerar denna till att vara praktiskt ouppnåeligt, men vara tillämplig som ett teore-
tiskt antagande. 

 

2.2 Tidigare forskningsresultat: Varför genomförs 
återköpsprogram? 

Miller och Modigliani (1961) presenterade en tidig modell som beskriver hur aktie-
ägarnas förmögenhet påverkas av aktieutdelningar under perfekta marknadsförhål-
landen. De menade att ägare lämnas opåverkade oavsett distributionsform så länge 
marknadspriset ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Denna 
modell visar således att distribution i form av återköp eller utdelningar inte spelar 
någon roll. I en studie av Graham och King (2000) förtydligas denna modell och 
nedan följer ett liknande resonemang. 

Om ett företag F har ett marknadsvärde innan distribution av resultat motsvarande V 
= X + D, där V står för marknadsvärde, X är samtliga tillgångar förutom kontanta 
medel och D representerar fritt eget kapital. Om vi antar X = 8 000 och D = 2000 ger 
detta ett värde motsvarande V = 10 000 (kronor).  Har företaget 1000 utevarande 
aktier ger detta ett pris om 10 kronor per aktie. I detta exempel har företaget två äga-
re med lika stort innehav. Utan hänsyn till någon skatt följer: 

 

Ä���� 1     500 �
����  á   10 
����� =   5000 
����� Ä���� 2     500 �
����  á   10 
����� =   5000 
�����  
 

Väljer F att göra en aktieutdelning om 2000 kronor (D) kommer respektive ägare 
tilldelas 1000 kronor var. Detta innebär att företagets värde kommer att minska med 
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det utdelade kapitalet och aktiepriset ska således justeras till 8 kronor (10000–
2000/1000). Detta lämnar aktieägarna med följande: 

 

Ä���� 1     500 �
����  á   8 
����� + 1000 ���.  =  5000 
����� Ä���� 2     500 �
����  á   8 
����� + 1000 ���.  =  5000 
�����  
 

Om företaget istället väljer att köpa tillbaka 200 aktier från ägare 2 för det distribuer-
bara överskottet (D) kommer priset att lämnas oförändrat då antalet utevarande aktier 
minskar till 800. 

  Ä���� 1     500 �
����  á   10 
�����                           =  5000 
����� Ä���� 2     300 �
����  á   10 
����� + 2000 ���.  =  5000 
�����  
 

Detta exempel illustrerar hur aktieägares ekonomiska incitament lämnas oförändrade 
vid en särskild tidpunkt efter en utdelning eller ett återköp. I detta exempel tas ingen 
hänsyn till skatt eller särskilda kostnader för transaktioner och administration. 
Kompletteras modellen med hänsyn till dessa blir resultatet annorlunda. Fortfarande 
föreligger skattelättnande fördelar vid genomförande av ett återköp, vilka båda parter 
vinner på (Graham & King, 2000). 

Den huvudsakliga skillnaden mellan ett återköp och en aktieutdelning är förändring-
en som sker i ägarstrukturen. En förändring vilken Dittmar (2000) påvisat vara av-
siktligt för organisationer som syftar till önskvärd ändring av inflytandeförhållanden.  

Denna maktförskjutning utgör utgångspunkten för flera av de teorier, modeller och 
hypoteser som föreligger den inte perfekta aktiemarknaden. Bland dessa finns under-
värderingshypotesen4, som menar att företag genom återköp syftar till att signalera 
börsen att marknadsvärdet inte representerar bolagets faktiska värde (Stephen & 
Weisbach, 1998; Ginglinger & Hamon, 2007; Ikenberry et al., 2000). Denna hypotes 
är hänförlig till signaleringshypotesen där aktörer utnyttjar insiktsskillnader för att 
överföra ett värde från vissa ägare till andra (Brockman & Chung, 2001). En annan 
vedertagen teori är överlikviditetshypotesen5 som menar att det är en metod för att 
undvika att företagsledningen genomför åtgärder som inte är optimala för bolagets 
aktieägare (Jensen, 1986). Ytterligare en teori är prisstödshypotesen6, vilken fått 
mindre uppmärksamhet inom forskningslitteraturen. Denna syftar till att företag 
genomför återköp för att möta ett ökat säljtryck på marknaden (Badrinath & Viraya, 
2001) med syftet att upprätthålla eller öka aktiens pris (Cook et al., 2004; McNally et 
al., 2006; Ginglinger & Hamon, 2007). 

 
                                                 
4  Av vad som framgår av Dittmar (2000) kallas denna ”undervaluation hypothesis”. Keswani et al. 
(2007) skriver om denna som ”exploiting undervaluation”. 
5 Jensen (1986) och Graham och King (2000) skriver om denna hypotes som ”The free cash flow 
hypothesis”. Dittmar (2000) kallar denna för ”Excess Capital Hypothesis”. 
6 Även kallad ”Price Support Hypothesis” (Keswani et al., 2007) 
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2.2.1 Undervärdering av aktier 

Återköp ger en möjlighet att fördela bolagets resultat samtidigt som friheten finns att 
bestämma när denna distribution ska ske. Detta innebär att företagsledningen kan 
välja att avvakta tills aktien är undervärderad (Stephen & Weisbach, 1998). Hypote-
sen baseras på antagandet att skillnaden mellan offentlig information och insiderin-
formation skapar ett glapp mellan uppfattat och faktiskt värde (Dittmar, 2000). Den-
na hypotes menar att företag genomför återköp för att signalera marknaden om att 
aktien är underprissatt. Marknadens reaktion av denna åtgärd antas därför vara posi-
tiv och ska korrigera en eventuell undervärdering (Vermaelen, 1981). 

Stephen och Weisbach (1998) påvisar att företag tenderar att initiera återköpspro-
gram då de upplever att aktiens pris inte representerar bolagets faktiska värde. 
Stephen och Weisbachs resultat är samstämmig med liknande studier som behandlar 
marknader för olika länder (Ginglinger & Hamon, 2007; Brockman & Chung, 2001; 
Ikenberry et al., 2000). 

Ginglinger och Hamon (2007) studerar återköp av franska företag under perioden 
2000 till 2002. Resultatet visar att företagen i genomsnitt betalar ett lägre pris för 
sina aktier än vad andra investerare gör, då uppköpen följer fallande aktiepriser. Det-
ta har också påvisats där sluten information använts för att främja vissa intressenter 
framför andra (Brockman & Chung, 2001; Aggarwal & Wu, 2006). Ikenberry et al. 
(2000) indikerar en inledningsvis låg marknadsreaktion vid återköp för den Kana-
densiska marknaden under perioden 1989 och 1997. De identifierar dock en positivt 
avvikande avkastning7 (AR) under en treårsperiod som följer företag som gjort åter-
köp.  

2.2.2 Överlikviditet och det distribuerbara kapitalet 

När ett företag har kapital som överstiger de potentiella investeringsmöjligheterna, 
får företaget ett överskott som är distribuerbart. Jensen introducerade 1986 en teori 
som kunde hänföras till denna distribution av överlikviditet i bolag, eller det distribu-
erbara kapitalet. Han utgår i sin teori att företagsledningen ska ses som representanter 
för bolagets aktieägare med syftet att uppfylla aktieägarnas intressen. Relationen 
mellan ledning och ägare är ofta präglad av intressekonflikter8. Dessa konflikter kan 
särskilt hänföras till diskussioner som rör utbetalning av företagsvinster. Jensen me-
nar att direkta aktieutdelningar skulle innebära att företagets ledning begränsar sina 
resurser. Indirekt minskar detta ledningens makt då en eventuell kapitalanskaffning 
skulle tillföra fler investerare som genensamt övervakar bolagets ekonomiska förfa-
randen (Miller & Modigliani, 1961; Easterbrook, 1984). Återköp beskrivs, samtidigt 
som att vara en distributionsmetod, även vara ett sätt att motivera intern investering 
när det inte finns andra lönsammare investeringar att tillgå. Detta skulle således inte 
påverka det ökade inflytandet hos externa intressenter (Jensen, 1986).  

Hovakimian et al. (2001) menar också att det finns ett optimalt ägarförhållande vilket 
gör återköp till en metod att närma sig detta ideals tillstånd. Det egna kapitalet består 

                                                 
7 Den avvikande avkastningen beskriver skillnaden mellan en företagsspecifik utveckling och den 
genomsnittliga marknadsutvecklingen över ett givet tidsintervall. (Ross et al., 2002) 
8 Inom forskningslitteraturen kallas läran om dessa intressekonflikter för agent-principal-teorin 
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av två delar; dels företagets egen förmögenhet och ett främmande kapital tillskjutet 
av investerare (Thomasson et al., 2010). För det egna kapitalet förväntas en avkast-
ning som oftast överstiger räntekostnaderna för det främmande kapitalet. Bolag kan 
alltså öka sin skuldsättningsgrad genom att låta det fria kapitalet finansiera förvärv 
av egna aktier och på så vis minska kapitalkostnaden för eget kapital. Detta innebär 
att bolagets kapitalstruktur därför påverkar beslut om förvärv av egna aktier (Ditt-
mar, 2000).  

Att återköp skulle följa överlikviditet är något som också Stephen och Weisbach 
(1998) påvisade genom att finna ett positivt samband mellan återköpsprogram och 
ökade likvida flöden i bolag. Samtidigt menar Stephen och Weisbach att återköps-
program generellt har ökat. Ett påstående som är hänförbart till flera andra studier. 

2.2.3 Återköp som ett substitut för aktieutdelningar 

Grullon och Michaely (2002) klargör för utvecklingen av återköp hos företag i USA 
under slutet av 1900-talet. Resultatet menar att företag i större utsträckning ersatt 
traditionell aktieutdelning med återköp av aktier och visar att företagen genom åter-
köpsprogram ökat sin fördelning av vinstmedel. Antalet företag som 1972 delade ut 
delar av sin vinst till sina ägare var 31 procent. De företag som år 2000 valde att dis-
tribuera vinster svarade för 80 procent av samtliga företag. Under denna period öka-
de kostnaderna för återköp med 26 procent i snitt, samtidigt som aktieutdelningen 
ökade med endast 6,8 procent. Denna skillnad gjorde att utgifterna för återköp snart 
blev större än för aktieutdelningen. Ikenberry et al. (2000) samt Kooli och L’Her 
(2010) genomför liknande studier på den Kanadensiska aktiemarknaden och redogör 
för en liknande utveckling. 

Under 80-talet hänfördes 25 miljarder dollar per år i återköpstransaktioner. Under 
perioden 1996 och 1998 offentliggjordes över 4000 återköpsprogram vilka motsva-
rade ett totalt omslut på 550 miljarder dollar. Under det första halvåret 2000 kunde 
85 miljarder dollar hänföras till återköpstransaktioner genom 375 återköpsprogram 
(Ikenberry et al., 2000).  Under verksamhetsåret 2000 klargör Grullon och Michaely 
(2002) att dessa utgifter stod för 42 procent av de totala vinsterna, vilket under 80-
talet motsvarat 4.8 procent. 

Samtidigt som återköp kan ersätta aktieutdelningar som distributionsmetod, finns det 
studier som förklarar att dessa metoder används för olika ändamål och således bör 
ses som ett komplement till varandra. Återköp är till för distribution av kortsiktiga 
vinster och tenderar att följa variationer av konjunkturell karaktär (Jagannathan et al., 
2000). 

2.2.4 Stöd mot fallande aktiepriser 

En hypotes som det ägnats mindre uppmärksamhet åt inom forskningslitteraturen, är 
hypotesen om prisstöd (Keswani et al., 2007). Enligt prisstödshypotesen är initie-
ringen av återköpsprogram en metod att möta ett ökat utbud av bolagets aktier på en 
given marknad. Cook et al. (2004) visar att nordamerikanska företag genomför åter-
köp för att möta den ökade försäljningen genom att regelbundet genomföra begrän-
sade uppköp av sina egna aktier. Om ett ökande säljtryck, inte möts av ett motsva-
rande köptryck, minskar marknadspriserna. Genom begränsade förvärv av aktier in-
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nebär det att säljtrycket möts och priset kan upprätthållas, vilket påvisats vara ett 
allmängiltigt motiv bland företag i USA (Badrinath & Viraya, 2001). McNally et al. 
(2006) studerar återköpsprogram på Toronto Stock Exchange från 1987 till 2000 och 
finner att återköpsprogram har en betydande positiv verkan på aktiepriset. Ett resultat 
som stärks av de studier som visar att återköp följer fallande aktiepriser (Gringlinger 
& Hamon, 2007; Cook et al., 2004).  

Keswani et. al (2007) studerar prisstödshypotesen för börsaktörer som regleras av 
tysta perioder. Liksom i Sverige är det för företag registrerade på London Stock Ex-
change förbjudet att handla av sina aktier under den period som föreligger delårsrap-
porter. En restriktion vilken syftar till att minska risken för otillbörliga vinster genom 
insiderinformation. De studerar hur prisutvecklingen ser ut före och efter den inle-
dande dagen med återköpsförbud. Genom att göra detta för 597 tysta perioder försö-
ker de identifiera sambandsmönster som kan stärka prisstödshypotesen. De menar, 
att om prisstödshypotesen stämmer, så väntas aktiepriset gå ner från den dag då peri-
oden för återköpsförbud infaller.  

I studien utgår Keswani et al. (2007) från att graden av prispåverkan står i relation till 
den återköpsaktivitet som görs innan den tysta periodens infall. De menar alltså att 
storleken på det prisfall som förväntas i samband med den tysta periodens inträffan-
de, motsvarar den prisstödseffekt som återköpsprogrammet skapat. De utgår också 
från att priset påverkas av hur lång tid det är kvar tills första förbudsdagen, och un-
dersöker därför om det finns något samband mellan den kumulerade genomsnittliga 
avvikande avkastningen (CAAR) och kvarvarande tid till återköpsförbudet. Slutligen 
ser de på aktieprisets relation till prisstödseffekten. Priskänslighet påstås variera be-
roende på aktiens likviditet och har påvisats vara särskilt hög för aktier med ett lägre 
pris (Aggarwal & Wu, 2006). Därför antar Keswani et al. (2007) att prisstödseffekten 
är mer framträdande för dessa aktier.  

 

2.3 Sammanfattning tidigare studier 
Återköpsförfarandet är påvisat populärare idag än för 30 år sedan (Grullon & Micha-
ely, 2002) och distributionen av vinstmedel genom återköp blev under 90-talet större 
än den totala aktieutdelningen (Ikenberry et al., 2000). 

Forskningslitteraturen presenterar flera motiv och hypoteser kring denna ökning av 
återköp, för vilka några har sammanfattats i föregående avsnitt. De mest framträdan-
de motiven är att signalera för en marknad att företagets tillgångar är högre än vad 
aktiekursen antyder (Stephen & Weisbach, 1998; Ginglinger & Hamon, 2007; Iken-
berry et al., 2000). Att hantera överlikviditet i företag har också tilldelats stor upp-
märksamhet inom företagsfinansiell forskning. Företagsledning ser till optimala ägar-
förhållanden (Hovakimian et al., 2001) och fördelaktiga skuldsättningsgrader (Ditt-
mar, 2000) för att hantera insyn och kontroll av yttre intressenter (Jensen, 1986). 

Att upprätthålla ett aktiepris har påvisats vara en allmängiltig strävan (Badrinath 
&Viraya, 2001) där prisstödshypotesen beskrivs vara en lämplig metod för detta, 
vilken fått lägre uppmärksamhet inom forskningslitteraturen. 
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Av tidigare forskning följer också följande resultat och antaganden: 

1. Skillnaden mellan offentlig information och insiderinformation skapar ett 
glapp mellan uppfattat och faktiskt värde (Dittmar, 2000). 

2.  Marknadsreaktionen vid genomförandet av återköp antas vara positiv och 
syftar till att korrigera undervärderade aktier (Vermaelen, 1981). 

3. Återköp tenderar att följa variationer av konjunkturell karaktär (Jagannathan 
et al., 2000) 

4. Företag köper aktier för ett lägre pris än vad andra investerare gör (Gingling-
er & Hamon, 2007) 

5. Återköpsprogram initieras för att möta ökat säljtryck som annars fått aktiepri-
set att gå ner (Badrinath & Viraya, 2001; McNelly et al., 2006; Keswani et 
al., 2007). 

6. Lågprisaktier har högre priskänslighet (Aggarwal & Wu, 2006) 

7. Prisstödseffekten är mer framträdande hos lågprisaktier (Keswani et al., 
2007) 

 

2.4 Svensk lagstiftning och institutionella förhållanden9 
Publika bolag i Sverige tilläts den 10:e mars 2000 att återköpa egna aktier. Innan 
ändringen i ABL fanns det ett lagstadgat förbud mot detta i annat än undantagsfall. 
ABL, lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt anmälningsskyldighetslagen 
ställer vissa minimikrav på aktiemarknadsbolag med syftet att säkerställa att handel 
sker under rättvisa villkor och för att minimera risken för otillbörliga vinster10. 

Regeringens proposition om förvärv av egna aktier (1999/2000:34) stipulerade att en 
möjlighet till förvärv och överlåtelse av aktier skulle bidra till en effektivare kapital-
användning och ökad finansiell beredskap. Den positiva utvecklingen under 90-talets 
andra hälft ökade bolagens välfärd och ledde snart till en överlikviditet. Förslaget 
menar att denna överlikviditet i bolag kan ha varit resultatet av otillräckliga metoder 
för vinstdistribution. Ett antagande är att företag strävar efter en långsiktig och stabil 
utbetalningspolitik. En förhöjd vinstutdelning enligt 18 kap. ABL är därför inte 
lämplig vid en tillfällig ökning i lönsamhet. Antagandet om bolagets långsiktighet 
stärks av en studie gjord av Jagannathan et al. (2000) som menar att en utdelnings-
höjning sker under förutsättningen att denna kan upprätthållas över en längre tid. 
Skulle höjningen ske under kort sikt kan marknaden få en felaktig uppfattning om 
verksamhetens faktiska utveckling och ekonomiska ställning. Näringslivets interna-
tionalisering och de finansiella marknaderna behövde ett regelverk som gav svenska 
verksamheter bättre förutsättningar att möta den utländska konkurrensen. 

                                                 
9 Se Bilaga A s.41 för utländska förhållanden 
10 Se aktiebolagslagen 8 kap 41 § 1st om otillbörlig beslutsfattning. 
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2.4.1 ABL: Om förvärv av egna aktier m.m. 

ABL reglerar det svenska återköpsförfarandet där aktiebolag får genomföra förvärv 
av egna aktier enligt 19 kap. 5 § 1st. Aktiemarknadsbolag vars aktier är upptagna för 
handel på reglerade marknader, får också förvärva aktier genom bestämmelserna i 14 
§. Här framgår det att ett förvärvserbjudande bör riktas till samtliga ägare. Dessutom 
ska det beskrivas för vilken marknad återköpet avser och under vilken tid bolaget 
tänker köpa tillbaka sina aktier.  

Beslut om förvärv fattas under bolagsstämman och fordrar ett majoritetsbeslut ge-
nom minst två tredjedelar av det totala aktiekapitalet som företräder stämman. Detta 
beslut gäller fram till nästa bolagsstämma om inte annat beslut fattas. Om ägarna 
närvarande på stämman önskar genomföra ett förvärv, ska ett förslag prövas av fi-
nansinspektionen, vilka även fortlöpande övervakar att bestämmelserna i lagen efter-
följs.  

I förslaget ska det framgå när årsstämmans beslut ska verkställas och hur många ak-
tier som ska köpas tillbaka. Utöver detta ska det specificeras vilken ersättning som 
utgår för aktierna samt övriga villkor som gäller förvärvet11. Svensk lagstiftning be-
gränsar publika aktiebolag från eget innehav som överstiger en tiondel av samtliga 
aktier i bolaget. I fall där det handlar om otillåtna förvärv måste aktierna inom sex 
månader återgå till marknaden genom avyttring. Om inte detta sker ska aktierna för-
klaras ogiltiga och bolaget tvingas därefter minska sitt aktiekapital. 

För ett företag vars aktier finns på en reglerad marknad, finns det utöver svensk lag 
ytterligare marknadsspecifika bestämmelser att förhålla sig till. I flera fall är det 
myndigheter eller organisationer med särskild behörighet som ansvarar för dessa. 
Stockholmsbörsen heter idag NASDAQ OMX Stockholm och ägs sedan 2008 av 
OMX Group, vilka sedermera har kompletterande föreskrifter vid offentliga uppköp 
av aktier12. Ytterligare föreskrifter från Finansinspektionen påverkar också hur of-
fentliggörandet ska gå till13. 

2.4.2 Tysta perioder 

Ett begrepp inom den företagsekonomiska forskningslitteraturen är tysta perioder. 
Detta syftar på de perioder där särskilda direktiv och regelverk förbjuder eller re-
kommenderar personer, att handla i ett bolags aktier där de anses ha särskild insyns-
ställning inför offentliggöranden av delårsrapporter. Anmälningsskyldighetslagen ger 
ingen särskild definition på vad insynsställning innebär, men menar att bland andra 
verkställande direktörer, ledande befattningshavare och revisorer har denna insyns-
ställning i aktiemarknadsbolag14.  

                                                 
11 Förslagets innehåll framgår av 19 kap 20 § 2st p1-5 
12 Dokumentet ”Regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden” som tillhandahålls 
av NASDAQ OMX Stockholm beskriver allmänna bestämmelser, bestämmelser om hur förfarandet 
ska ske, erbjudandets utformning samt gällande redovisningsförpliktelser. 
13 Se FFFF 2007:17 
14 Se 2000:1087 3 § 1st p1-8 
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I Sverige råder den tysta perioden under 30 dagar innan ordinarie delårsrapport of-
fentliggörs15, vilket innebär att för ett bolag med fyra delårsrapporter årligen omfat-
tas av 120 tysta dagar. Återköpshandel som sker under tysta dagar strider mot 15 § 
1st om perioder då handel är förbjuden. För dessa överträdelser kan vite utsättas en-
ligt 19 § 1st. Finansinspektionen beslutar utöver vitet om en särskild avgift som 
framgår av bestämmelserna i 20-21 § 1st p3. Här framgår det att den särskilda avgif-
ten motsvarar tio procent av återköpsvederlaget.  

 

 

                                                 
15 Se 2000:1087 15 § 
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3 Metod 

Studien behandlar 329 återköpsprogram gjorda av 128 svenska bolag noterade på 
Stockholmsbörsen under perioden 2000 och 2010. Gällande börsregler innebär att 
företag är skyldiga att på daglig basis offentliggöra information om aktietransaktio-
ner och dess omfattning, pris samt art. Om inte samma dag ska detta göras innan 
handeln öppnat efterföljande dag. Dessa data är offentliga och är således tillgängliga. 
Tillgängligheten gör att intervallen inom vilka det skett återköpstransaktioner går att 
lokalisera. Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt på Högskolan på 
Gotland där historiska aktiepriser och programförteckningar har hämtats ur högsko-
lans databaser.  

Samtliga studerade återköpsföretag offentliggör finansiell information genom rappor-
ter på kvartalsbasis, vilket innebär att de årligen omfattas av fyra tysta perioder om 
totalt 120 dagar. För att kunna identifiera de tysta perioderna har datum samlats in 
för de delårsrapporter där dessa företag haft minst en återköpstransaktion under den 
period som föregick rapporten. Detta innebär att om företaget genomfört minst en 
transaktion under perioden mellan offentliggörandet av två delårsrapporter, ska da-
tumet för den senare samlas in. Detta gäller för samtliga kvartalsrapporter för respek-
tive år och syftar till att fånga upp så många tysta perioder som möjligt som föregås 
av återköpshandel. 

Insamlingen har huvudsakligen gjorts genom granskning av delårsrapporter och de 
pressreleaser som ligger i anslutning till dessa. I fall där delårsrapporter eller bok-
slutskommunikéer inte gick att tillgå, har insamlingen kompletterats genom datum 
som presenterats i finansiella kalendrar i årsredovisningar. Almedalsbiblioteket i 
Visby har en unik sammansättning med årsredovisningar för svenska aktiemarknads-
bolag vilken har utnyttjats för denna studie när datum inte fanns att tillgå via andra 
presskanaler.  

 

3.1 En tvärsnittstudie 
En tvärsnittstudie härhör till det begrepp som inom forskningslitteraturen kallas 
kvantitativa metoder vilka länge har varit dominerande som undersökningsstrategier 
inom den företagsekonomiska forskningen (Bryman & Bell, 2005).  

Bryman och Bell (2005) menar att den kvantitativa forskningsstrategin beskrivs vara 
en naturvetenskaplig modell, vars epistemologiska och ontologiska ställningstagan-
den kan härledas av positivismens antaganden och syftar till objektiv observation. 
Kvantitativa studier beskrivs vara deduktiva processer där tillämpningen syftar till att 
pröva teorier och skiljer sig i det avseendet från kvalitativa studier.  

En tvärsnittstudies anses ha fyra typiska beståndsdelar vilka också specificerar för 
den studie där tillämpning förefaller sig lämplig. En studie av denna typ avser att 
granska (1) flera än ett fall under (2) en särskild tidpunkt för sedan (3) ställa observa-
tionerna mot varandra. Detta görs för att (4) kunna dra slutsatser om olika mönster 
och samband, en s.k. kausalitet (Bryman & Bell, 2005; Ejlertsson, 1992).  
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När dessa element översätts till den gällande studien kan tvärsnittstudien anses till-
lämpbar. Följande studie kommer att behandla (1) flera återköpsfall under (2) respek-
tive år under den givna tioårsperioden. Processen kommer att vara av repetitiv karak-
tär och syftar till att kontrollera återköpsregleringen för att (3) skapa kvantifierbar 
data för att (4) kunna se om det råder någon form av kausalitet mellan aktiepriset 
under normala perioder och aktiepriset under tysta perioder. 

 

3.2 Bortfall och kritiskt ställningstagande 

3.2.1 Återköpsprogram längre än ett år 

Beslutet om aktieförvärv sker på den ordinarie bolagsstämman och är giltigt i ett år 
eller till nästa ordinarie bolagsstämma. En period som omfattas av fyra kvartalsrap-
porter. I denna studie är därför antagandet, för respektive återköpsprogram och år, att 
beslutet är giltigt under ett år. I särskilda fall kan dock detta beslut tillstyrkas under 
redan pågående återköpsprogram. Vid extrastämmor kan beslut om förlängning av 
återköpsprogrammen fattas. I sådant fall där återköpsprogrammen sträcker sig över 
längre perioder än ett år, kommer de tysta perioderna som inte omfattas av de fyra 
rapportdatum som representerar verksamhetsåret i just dessa fall, att utgöra ett bort-
fall.  

3.2.2 Bolagsförvärv, fusioner och namnbyten 

Kortnamn är en sammansättning bokstäver för vilka ett bolags aktier betecknas på 
aktiemarknaden. Ibland är dessa svårtydda och kan ge flera resultat. Studium över 
längre perioder innebär bolagsförvärv och fusioner. Namn som var aktuella då, be-
höver alltså inte vara aktuella idag. Detta utgör ett kritiskt läge i dataanskaffningen, 
där dessa förändringar kan vara vilseledande och svåra att följa. 

3.2.3 Förändringar av finansiella kalendrar 

I fall där pressreleaser inte fanns att tillgå, har dessa kompletterats genom finansiella 
kalendrar i årsredovisningar. En finansiell kalender beskriver vilka datum som kom-
mande delårsrapporter kommer att offentliggöras.  

Det förekommer att datum i den finansiella kalendern av praktiska anledningar änd-
ras under verksamhetsåret. För dessa datum har det faktiska offentliggörandet inte 
kunnat kontrolleras. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 
För varje återköpsprogram har det samlats in mellan ett till fyra datum. Tidsobserva-
tionerna har betecknats som T1, T2, T3 samt T4 där variationen beror på återköpspro-
grammets varaktighet. De tysta periodernas första dag definieras genom subtraktion 
av 30 dagar från respektive rapportdatum. Dagen för offentliggörandet inkluderad, 
vilken utgör den tysta periodens sista dag. Genom detta förfarande anges den tysta 
periodens första respektive sista dag. När dessa är kända, framkommer ett intervall 
om 30 dagar vilka präglas av handelsförbud. 
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Uppsatsen har som målsättning att svara på två frågor. Dessa syftar till två skilda 
aspekter ur ett och samma avseende; dels hur beteendet ser ut vid återköp och dels 
om prisstödshypotesen kan anses vara ett tänkbart bakomliggande motiv för återköp. 
Med utgångspunkt från insamlade datum fordrar dessa därför två olika angreppssätt. 

3.3.1 Beteendet 

När de tysta periodernas första och sista dag har identifierats, kan dessa datuminter-
vall ställas mot datum för när återköp har registrerats. Skulle datum för någon åter-
köpstransaktion ligga mellan den tysta periodens första respektive sista dag, bör 
transaktionen definieras som otillåten. 

3.3.2 Motiv 

Föremål och värdepapper får ökat attraktionsvärde i takt med att marknadsefterfrå-
gan ökar. När fler blir tvungna att dela på samma enhet varor och tjänster medför det 
ett högre pris. Prisstödshypotesen syftar till att företag som genomför förvärv utgör 
en intressent för sig, vilket därigenom ökar efterfrågan på bolagets aktier vilket borde 
resultera i ett ökat pris (se Badrinath & Viraya, 2001 och McNelly et al., 2006). Om 
motivet för återköp följer prisstödshypotesen, borde priset under de tysta perioderna 
konsekvent påvisa ett lägre aktiepris än perioder som inte är tysta (Keswani et al., 
2007). Detta borde ske då det under dessa perioder innebär ett efterfrågebortfall. 

Genom att beräkna det genomsnittliga aktiepriset för tysta perioder och de perioder 
där återköp varit tillåtet, kan eventuella mönster identifieras. Beroende på utfall och 
resultat, kan stöd för prisstödshypotesen föreligga. Summeringen av de tysta perio-
derna för respektive återköpsprogram och år definieras på följande sätt: 

(1) ����� = ∑�� − (�� − !")  
 

Där T beskriver den tysta periodens sista dag, motsvarande det datum för offentlig-
görandet, för given tidsobservation, n. Subtraktion av 30 dagar från ursprungsdatum $%, ger den tysta periodens första dag. 

För dagar som ligger i intervallet $% − 30 och $%, kommer medelsnittsaktiepriset 
kalkyleras och jämföras med medelsnittsaktiepriset för de 30 dagar som föreligger 
den tysta periodens första dag. Alltså; 

(2)  ��&''å�)� = ∑(�� − !*) − (�� − +") 

 
Dagar där handel är tillåten, �,-..å,/%, utgörs av intervallet $% − 60 och $% − 31. $% − 60, beskriver de undersökta periodernas första tillåtna dag. Subtraktion av 31 
dagar från respektive rapportdatum ger den tillåtna periodens sista dag, dagen innan 
den första tysta dagen. 
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3.4 Analys 
De två tillvägagångssätten behandlar beteende och motiv, vilka kommer att kräva två 
olika analysmetoder. För den förra kommer analysen utgå från frågan om handel 
påvisas eller inte. Analysen utgörs vidare av en diskussion kring gällande lagstiftning 
med utgångspunkt i det empiriska resultatet. I det som följer, förklaras hur analysen 
för frågan om prisstödshypotesen, går till. 

3.4.1 Signifikanstest för hela perioder 

För att besvara frågan huruvida prisstödshypotesen föreligger som ett giltigt motiv 
för återköpsprogram, kommer det genomsnittliga aktiepriset för tysta perioder jämfö-
ras med genomsnittsaktiepriset för perioder där handel är tillåtet.  

Eftersom denna studie, liksom i artikeln av Keswani et al. (2007), utgår från anta-
gandet att priset är högre under perioder när företag får köpa sina aktier, finns från 
början en förväntan för ett särskilt utfall. Denna förväntan är avgörande för hypotes-
formuleringen och testet kommer således bli ensidigt (Ejlertsson, 1992). Följande 
hypoteser föreligger denna studie: 

 

1": μ,-..å,/% ≤ μ,56,. Medelsnittspriset på aktier är inte högre under perioder som 
kännetecknas av tillåten handel. 

1*: μ,-..å,/% > μ,56,. Medelsnittspriset på aktier är lägre under perioder som känne-
tecknas av handelsförbud. 

 
För statistiska undersökningar måste en signifikansnivå specificeras. Signifikansni-
vån beskriver sannolikheten, för risken att en skillnad mellan de undersökta popula-
tionerna finns, trots att H0 är sann (Ejlertsson, 1992). I denna studie kommer signifi-
kansnivån vara 5 procent; 8 = 0,05.  

Under förutsättningen att två medelsnittsvärden för två undersökta populationer ska 
jämföras, beskrivs det statistiska T-testet (Newbold et al., 2010; Carlsson & Douhan, 
1992) vara lämpligt. T-testet är en metod som på ett statistiskt signifikant sätt kan 
konstatera att det råder skillnad mellan medelsnittsvärdet hos två normalfördelade 
populationer (Carlsson & Douhan, 1992). I detta fall jämförs medelsnittspriset under 
tillåtna perioder, µ tillåten, med det medelsnittspris som representerar tysta perioder, 
µ tyst. T-testet går ut på att bestämma huruvida nollhypotesen kan antas vara sannolik 
eller osannolik, och då i det senare bör förkastas. 

Funktionen för ett t-test definieras enligt Carlsson och Douhan (1992) på följande 
sätt: 

(3) 

t = ;,-..å,/% − ;,56,
<=>?( 1�,-..å,/% + 1�,56,)
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När denna funktion exekveras, genereras ett värde för variabeln t. Detta värde utgör 
det underlag som krävs för att kunna förkasta eller acceptera nollhypotesen, och be-
ror på populationens storlek och dess kritiska värde, tc. Genererar t-testet ett värde 
som är lägre än det kritiska värdet, kan H0 ej förkastas. Detta skulle innebära att stöd 
uteblir för påståendet att priset under tillåtna perioder är högre än under perioder som 
är tysta. För ett t-värde som är större än det kritiska värdet, innebär det motsatta. Ac-
cepteras den alternativa hypotesen, H1, så är medelsnittspriset på aktierna lägre under 
tysta perioder. 
 
 
Den sammanvägda variansen i formel 3, definieras på följande sätt: 

(4)  

Sp? = (�,-..å,/% − 1)B,-..å,/%? + (�,56, − 1)B,56,?
C�,-..å,/% + �,56,D − 2  

 
Där �,-..å,/% och �,56, beskriver antalet medelsnittsvärden som genererats för perioder där 
handel varit tillåten respektive förbjuden. Variansen för perioderna framgår av =,-..å,/%?  och B,56,? . 
 
Ekvationen som följer beskriver den statistiska variansen hos respektive period (Newbold et 
al., 2010): 

(5)  

s? = �(∑F?) − (∑F)?
�(� − 1) = ∑(F − μ)?

� − 1  

 

3.4.2 Beräkning av initial kursutveckling 

För att kunna konstatera en särskild initial kursutveckling hos en aktie från inträffan-
det av första förbudsdagen, kommer en analys av den avvikande avkastningen (AR) 
att genomföras. AR beskriver den företagsspecifika utvecklingen, som uppstår ge-
nom att subtrahera marknadens genomsnittliga prisutveckling från den företagsspeci-
fika utvecklingen, vid en given tidpunkt. Detta framgår av följande formel (Ross et 
al., 2002): 

GH = H- − HI 
 
Denna kalkylering kommer att göras från fem dagar innan första förbudsdagen, som 
definierades under 3.3.2, fram till fem dagar efter den första tysta dagen. Marknads-
index (Rm) är i detta fall den prisutveckling som sker på Stockholmsbörsen. Formeln 
ovan är en förenklad definition för AR, och inte tar inte hänsyn till särskilda bransch-
specifika faktorer eller enskilda aktiers olika risker.  

För att statistiskt kunna konstatera en eventuell utveckling under den undersökta 10-
dagarsperioden, kommer signifikanstest likt det för hela perioder att genomföras. De 
AR som genereras för de olika dagarna kommer utgöra t-testets populationer. Dock 
finns ingen förväntad utveckling och testet kommer därför att bli tvåsidigt (Ejlerts-
son, 1992). 
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4 Resultat 

Under följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Först följer en årlig 
och månatlig översikt över återköpsprogrammen följt av övergripande statistik över 
programmens varaktighet och omfattning. Efter presentation av återköpsaktiviteten 
under tysta perioder, följer prisjämförelsen av hela perioder enligt 3.3.2. Slutligen 
presenteras den tysta periodens initiala verkan på aktien pris och prestation. 

 

4.1 Övergripande historisk sammanställning 
Studien utgår från en fullständig förteckning över återköpsprogram som tillkänna-
getts av svenska företag som varit noterade, eller har haft aktier upplåtna för handel 
på Stockholmsbörsen under perioden 2000 och 2010. Denna förteckning beskriver 
återköpsprogrammets längd och omfattning, samt vilka dagar det har skett transak-
tioner hänförbara till återköp. Eftersom regelverk och lagstiftning tvingar svenska 
börsaktörer att offentliggöra denna typ av information, är en sammanställning av 
återköpsprogrammen möjlig.  
 
Under den undersökta perioden initierades 329 återköpsprogram. Totalt har 776 tysta 
perioder behandlats för 128 företag. Tabell 1 beskriver översiktligt återköpspro-
grammen för den undersökta perioden. Här presenteras antal företag, initierade pro-
gram samt antal tysta perioder för respektive år och månad.  
 
Panel A i tabell 1 beskriver den årsvis fördelade återköpsaktiviteten. Inledningsvis 
följer 2000 av några år av med relativt stor aktivitet. Under 2007 initierades fler än 
för något annat år. Totalt 49 återköpsprogram, motsvarande närmare 15 procent av 
samtliga program. Under detta år var det 49 företag, eller 38 procent av företagen, 
som valde att förvärva sina egna aktier. Under efterföljande år, 2008, initierades 37 
program och placeras som det år med näst flest återköpsprogram. Lägst antal pro-
gram var under 2005 då endast 14 stycken påbörjades. De tysta perioder som regi-
strerats för 2011 är hänförliga till program som påbörjades under 2010. Tabell 1 Pa-
nel B, följer en liknande sammanställning sorterat på månatlig basis. Tabellen visar 
här att deltagandet (antal företag) är som störst under maj (47) och juni (31). Lägst 
deltagande sker under månaderna januari (6) och mars (9). Under maj månad påbör-
jades totalt 71 återköpsprogram, följt av 41 under juni månad. Dessa svarar för totalt 
34 procent av alla initierade program. Under januari påbörjades det endast sex pro-
gram under tioårsperioden, motsvarande två procent.  
 
Beräkningen av de tysta perioderna görs genom att subtrahera 30 kalenderdagar från 
respektive offentliggörandedatum. Panel A visar att det registrerades flest antal tysta 
perioder 2008, året efter finanskrisen. Under den månatliga observationen i panel B 
kan tydligt utläsas att de tysta perioderna grupperar sig. Antalet påbörjande tysta pe-
rioder är som högst under januari. Detta är resultat av att stora delar av studerade 
företag tenderar att presentera årsbokslut under februari månad. Nästföljande period-
kluster följer rapporter delgivna under april-maj, juli-augusti samt oktober-
november.  
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Tabell 1 
Årlig och månatlig fördelning av studerade återköpsprogram och tysta perioder för 

respektive år från och med mars 2000 till december 2011. 

  
Antal företag 

 
Antal initierade  

program 

 
Antal tysta 

perioder 

    
Panel A: Sorterat efter kalenderår   
2000 36 39 60 

2001 37 38 97 

2002 32 32 81 

2003 27 27 85 

2004 24 24 57 

2005 13 14 34 

2006 23 25 54 

2007 49 49 80 

2008 37 37 115 

2009 18 18 52 

2010 26 26 53 

2011 0 0 8 

Total 128 329 776 

Panel B: Sorterat efter månad   

Januari 6 6 187 

Februari 16 17 6 

Mars 9 11 92 

April 19 27 66 

Maj 47 71 3 

Juni 31 41 80 

Juli 17 26 113 

Augusti 23 28 8 

September 28 38 133 

Oktober 11 16 67 

November 30 33 4 

December 14 15 17 

Total 128 329 776 

 

Infallandet av tysta perioder beräknas genom subtraktion av 30 kalenderdagar från 
datum för offentliggörandet av delårsrapporter och bokslutskommunikéer. Dagen för 
offentliggörandet inkluderad. Totalt ger detta 776 tysta perioder fördelat på 329 åter-
köpsprogram för 128 företag. Företag kan genomföra fler program under en specifik 
tidsindelning, som en följd av olika aktieserier (A, B och C). Dock summeras endast 
företaget en (1) gång. Detta gäller för både kalenderår och månad 
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Tabell 2  
Deskriptiv statistik beträffande omfattning och varaktighet för studerade återköpspro-

gram. 

 

Variabel 

Medelvärde Std.  

avvikelse 

Maxvärde Q3 Median Q1 Min 

Programlängd, 
dagar 

160 212 561 291,5 129 21,5 1 

Återköpsdagar, 
antal 

34 38 157 47 19,5 4 1 

Återköpsdagar, 
procent 

40 % 31,7 % 100 % 62 % 33,4 % 12,4 % 0,5 % 

Återköpta  
aktier, antal 

4 402 541 12 952 192 

 
145 000 000 3 207 675 923 169 234 700 3 

Andel,  
procent 

3,2 % 3,2 % 12,3 % 4,9 % 2 % 0,5 % 0 %* 

 

Urvalet sträcker sig från och med första återköpstransaktionen i mars 2000 fram till 
transaktioner genomförda under 2011, vilka hänförs till påbörjade återköpsprogram 
under 2010. Beskrivning av variabler följer. Programlängd: avser antalet dagar från 
när första respektive sista återköpstransaktionen gjordes. Återköpsdagar: beskriver (i 
antal respektive procent) de dagar där det under återköpsprogrammet skett handel. 
Återköpta aktier: beskriver antalet aktier som återköpts. Andel: beskriver hur stor an-
del av de utevarande aktierna som återköptes i programmen. 

*NCC köpte 13 november 2003 tillbaka tre av totalt 46 874 924 aktier, motsvarande 
0,000006 procent. 
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Den undersökta perioden omfattades av totalt 52 477 programdagar. Tabell 2 beskri-
ver översiktlig statistik över de studerade svenska återköpsprogrammen. För flera 
återköp var programlängden inte längre än en dag. Latour påbörjade 2002 studiens 
längst pågående återköpsprogram som varade i 561 dagar. I genomsnitt (median) 
varar återköpsprogrammen 160 (129) dagar. 
 
Programlängden specificerades genom att mäta tiden från den första till den sista 
återköpstransaktionen. Detta innebär att det inte nödvändigtvis sker handel för samt-
liga programdagar, vilket framgår av tabellraden återköpsdagar. För program med 
samma start- och slutdatum motsvarar återköpsdagarna 100 procent av programläng-
den. Återköpsprogrammet med lägst procentuell andel återköpsdagar var 0,5 procent, 
totalt två av 396 dagar. I medelsnitt (median) var det 40 (33,4) procent av program-
mets dagar som återköpsaktivitet registrerats. 
 
Hur mycket av utelöpande aktier som köps tillbaka tenderar att variera kraftigt. Det 
största återköpet om totalt 12,3 procent genomfördes av Gotlandsbolaget genom ett 
program som startade i september 2001. NCC köpte 2003 tillbaka tre av totalt 
46 874 924 aktier, motsvarande 0,000006 procent. I genomsnitt (median) köpte före-
tag tillbaka 3,2 (2) procent av utevarande aktier. 
 

4.2 Aktivitet och beteende 
Intervallen under vilka det råder tysta perioder har specificerats genom beräkning av 
30 kalenderdagar innan rapporteringstillfället för respektive rapport, dagen för of-
fentliggörandet inkluderat. För 776 tysta perioder är det 23 280 tysta dagar för den 
undersökta perioden. Dessa utgör 44,4 procent av samtliga programdagar.  

Dessa datum har ställts mot en databas bestående av datum för när återköp har regi-
strerats för de svenska aktiemarknadsbolagen. För undersökta återköpsprogram är det 
totalt 11 176 registrerade transaktionsdatum. Av samtliga transaktionsdatum var 128 
av dessa hänförliga till tysta perioder, motsvarande 1,15 procent.  

Figur 1 beskriver fördelningen av dessa datum under den 30-dagarsperiod som utgör 
den tysta perioden. Dag ett är den tysta periodens första inträffande dag och dag 30 
utgör datum för offentliggörandet. 

Det framgår att dessa transaktionsdagar i huvudsak förekommer i början och i slutet 
av tysta perioder. Flest var det vid dagen för offentliggörandet, där det registrerats 38 
överträdelser. Därefter följer de tysta periodernas inledande dagar som också påvisats 
ha relativt hög återköpsaktivitet. 
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Beskriver antalet transaktionsdagar som gjorts under tysta perioder. Dag 1 är den tys-
ta periodens första dag och dag 30 utgör datum för offentliggörandet av rapporter. 
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Figur 1
Återköpstransaktioner genomförda under tysta perioder
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4.3 Prisutveckling 
I vad som följer presenteras data som samlats in, avseende frågan om motiv, som 
definierades under tredje kapitlet. Inledningsvis presenteras data som hänförs till hela 
perioder enligt 3.4.1 följt av den tysta periodens initiala verkan på aktien pris och 
prestation. 

 

4.3.1 Prisutveckling för hela perioder 

Insamlingsförfarandet för tysta samt tillåtna perioder som definierades under kapitlet 
3.3.2 resulterade i totalt 928 medelsnittspriser, 464 stycken för respektive period. De 
återköpsprogram vars aktiepriser inte fanns att tillgå har utelämnats. Respektive tillå-
ten period följs av en tyst period. Tabell 3 beskriver statistik för de två olika perio-
derna, vilka benämns populationer, och förklarar för den utveckling som sker mellan 
dem.  

Det högsta genomsnittliga aktiepriset för tillåtna (tysta) perioder påträffades vara 
426,9 (442,4) kronor. För samma perioder uppmättes det lägsta genomsnittliga aktie-
priset till 2,2 (2) kronor. Det genomsnittliga aktiepriset för tillåtna perioder var 101,2 
respektive 100,6 kronor för tysta perioder.  

Ur tabellen kan också avläsas för utvecklingen mellan de tillåtna och tysta perioder-
na. Den största positiva utvecklingen uppmättes till 31,7 kronor, och den största pro-
centuella utvecklingen var 40,7 procent. Den största negativa utvecklingen under 
samma period var 85,3 kronor och en procentuell negativ utveckling på 39 procent. I 
genomsnitt var utvecklingen negativ med 0,6 procent. 

 
 

Tabell 3 

Statistisk sammanställning av de genomsnittliga aktiepriserna för studerade 30-dagarsintervall. 

 

 

Variabel 

Medel-

värde 

Std.  

avvikelse 

Maxvärde Q3 Median Q1 Min 

Population: tillåtna 
intervall 

101,2 76,3 426,9 131 88,9 43,7 2,2 

Population: förbjudna 
intervall 

100,6 76,9 442,4 130,5 86,4 44,5 2 

Utveckling, kronor -0,7 9,2 31,7 3 0,1 -3,4 -85,3 

Utveckling, 
procent 

-0,6 % 0,1 % 

 
40,7 % 4,2 % 0,2 % -4 % -39 % 

        
 

Totalt är det 464 förekommande perioder för respektive population. För dessa perio-
der har ett genomsnittligt aktiepris beräknats och jämförts. En negativ (positiv) prisut-
veckling följde 225 (239) av dessa .  
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4.3.2 Avvikande avkastning 

Tabell 4 beskriver det genomsnittliga aktiepriset under en 11-dagarsperiod som an-
gränsar till den tysta periodens första dag. Aktiepriset har delats in i olika intervall 
för aktier med olika värde. Tabellens andra kolumn (∞) redogör för det genomsnittli-
ga aktiepriset för samtliga prisklasser, tillika hela populationen.  

 
 

Tabell 4 

Beskrivning av det genomsnittliga aktiepriset för olika prisintervall från fem dagar innan, till fem 

dagar in på den tysta perioden.  

 

 

Dag 

∞ 0<50 50<100 100<150 150<200 200< 

-5 124,6 25,0 75,1 127,1 169,2 286,6 

-4 126,0 28,1 76,2 122,8 169,5 291,0 

-3 119,6 28,4 76,7 123,2 167,5 283,5 

-2 121,8 28,5 76,6 123,5 168,0 288,3 

-1 121,1 26,9 74,8 125,2 167,2 295,6 

0 118,7 27,2 74,8 123,2 168,0 288,2 

1 115,1 29,0 75,6 124,2 168,4 284,6 

2 125,7 28,1 76,5 126,4 171,0 260,2 

3 125,4 28,5 76,3 123,5 169,2 287,0 

4 129,6 31,5 76,7 122,9 165,8 303,8 

5 120,5 28,6 75,4 125,1 167,5 289,8 

 

Summan av samtliga aktier i respektive intervall har dividerats med antalet förekom-
mande aktier för intervallet. Totalt redogörs för 2181 prisobservationer, där andra ko-
lumnen sammanställer det genomsnittliga aktiepriset för samtliga intervall. 

 

Med hänsynstagande till den övriga marknadens utveckling presenterar tabell 5 den 
företagsspecifika genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) och CAAR under 
en 10-dagarsperiod som angränsar till den tysta periodens första dag. Från fyra dagar 
innan, fram till fem dagar in på den tysta perioden. Även denna tabell delar in aktier-
na i olika prisintervall, där den genomsnittliga sammanställningen för hela popula-
tionen återfinns under kolumn ∞.  
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  Tabell 5 

Den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) och den kumulerade avvikande avkastningen (CAAR)  

för olika prisintervall från fyra dagar innan till fem dagar in på den tysta perioden.  

 

 ∞ 0<50 50<100 100<150 150<200 200< 

Dag AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR 

             
-4 -0,012 -0,012 -0,047 -0,047 0 0 0,060 0,060 -0,046 -0,046 0,003 0,003 

-3 -0,006 -0,018 -0,006 -0,053 0,032 0,032 -0,016 0,045 0,014* -0,032 -0,028 -0,025 

-2 -0,009 -0,027 0,003 -0,050 -0,018 0,013 -0,016 0,029 0,005 -0,027 -0,017 -0,042 

-1 -0,006 -0,033 -0,014 -0,064 -0,010 0,004 -0,001 0,028 -0,017 -0,044 0,006 -0,036 

0 -0,011 -0,045 -0,023 -0,087 -0,004 -0,001 -0,020 0,008 0,008 -0,036 -0,004 -0,040 

1 -0,003 -0,047 0,058 -0,030 -0,025 -0,025 0,024 0,032 -0,033 -0,069 -0,034 -0,074 

2 -0,011 -0,058 0,030 0,001 -0,019 -0,044 -0,058 -0,026 -0,004 -0,073 -0,024 -0,098 

3 -0,005 -0,063 -0,010 -0,009 -0,045 -0,089 -0,057 -0,083 -0,014 -0,087 0,020 -0,078 

4 -0,015 -0,079 -0,043 -0,052 -0,028 -0,117 0,015* -0,068 -0,025 -0,112 -0,016 -0,094 

5 0,006** -0,073 0,027 -0,025 -0,015 -0,132 -0,007 -0,075 0,024* -0,088 0,012 -0,082 

 

Tabellen baseras på 2 181 jämförelser för 776 tysta perioder under faktiska börsdagar, alltså dagar där det registrerats handel. 
För studerade dagar utan registrerad handel har ingen jämförelse genomförts. Värdet 0 för intervallet 50<100 förklaras av att inga 
börsdagar under dag -4 registrerats. (Värden markerade med asterisk hänförs till 5.2.2.) 
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Den första raden under tabell 4 faller bort i tabell 5 eftersom avkastningen utgår från 
föregående dag. Detta innebär att första raden i tabell 5 beskriver AAR som sker från 
dag -5 till dag -4.  
 
 
 

Figur 2 

Grafisk illustration av den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) för de olika 

prisintervallen under studerad 10-dagarsperiod.  

Förklarar för utvecklingen hos olika prisintervall från fyra dagar innan tysta perio-
dens början. Utvecklingen följer sedan fem dagar in på den tysta perioden. Att aktie-
prestationen inte presenteras för intervallet 50<100 under dag -4, är för att ingen 
handel registrerats för denna dag. 
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5 Analys 

Genererad data kommer i detta kapitel behandlas med utgångspunkt i den teoretiska 
referensramen. Inledningsvis diskuteras den aktivitet som sker under tysta perioder 
för att sedan följas av en redogörelse över den tysta periodens inverkan på aktien 
pris och prestation. Avslutningsvis presenteras kompletterande iakttagelser ur resul-
tatet av studiens huvudsakliga undersökningsmoment.  

 

5.1 Beteendet kring tysta perioder 
Av empiriskt underlag framgår det att viss handel förekommer inom perioder som 
kännetecknas av handelsförbud. Totalt noterades 128 transaktionsdatum hänförliga 
till perioder som var tysta, vilket motsvarade 1,15 procent av samtliga återköpsdagar 
som kontrollerats. Dessa genomfördes av 26 olika bolag, motsvarande 20 procent av 
samtliga företag som genomfört återköpsprogram under perioden 2000 och 2010. 
Figur 1 beskriver frekvensen av transaktionsdagar som infallit under respektive dag 
under den tysta periodens 30 dagar. Frekvenstätast är programmens inledning och 
slut, där den tysta periodens sista dag – tillika dagen för offentliggörandet - är tydligt 
framträdande. I det som följer, kommer ett utdrag från lag (2000:1087) om anmäl-
ningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 15 § 1st: 

 

Den som enligt 3 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett aktiemark-
nadsbolag får inför en ordinarie delårsrapport inte handla med aktier i 
bolaget under trettio dagar innan rapporten offentliggörs, dagen för of-
fentliggörandet inkluderad. 

 

Detta innebär att ledande befattningshavare, revisorer, ledamöter och storägare16 till-
skrivs ett särskilt förbud mot att handla av aktiemarknadsbolagets egna aktier. Re-
gleringen syftar till att begränsa användandet av informationsfördelar genom privat- 
och insiderinformation och tjänar en effektivare marknad.  

Förbudet varar under de 30 dagar som föreligger offentliggörandet av finansiell in-
formation, där också dagen för offentliggörandet inkluderas. Dagen för offentliggö-
randet föregås alltså av 29 tysta kalenderdagar, innebärandes att dagen för offentlig-
görandet utgör den tysta periodens sista dag och kännetecknas av den handlingsbe-
gränsande lagstiftningen.  

Trots lagstadgat förbud, påvisar data att flest överträdelser tenderar att genomföras 
under periodens början och den dag som delårsrapporterna offentliggörs. Totalt sva-
rar de tre inledande dagarna för 20 procent av överträdelserna. Ytterligare 30 procent 

                                                 
16 Definieras i 3 § 1st. p7 där storägaren beskrivs ha ett innehav motsvarande minst 10 procent av 
aktiekapitalet eller av rösterna vid stämmor.  
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av överträdelserna inträffar under den tysta periodens sista dag. Däremellan förelig-
ger en period med relativt jämn fördelning av resterande transaktionsdagar.  

I uppsatsens inledande avsnitt definierades två frågor, varav den första relaterades till 
återköpsbeteendet kring tysta perioder. Problemformuleringen löd; 

 

Förekommer aktiehandel under tysta perioder eller är svenska aktiemarknads-
bolag samstämmiga med den svenska lagstiftningen? 

 

På frågan blir svaret således ja; enligt data förekommer handel med egna aktier under 
tysta perioder. Dock inte i samma omfattning som påvisats för oreglerade marknader 
(Cook et al., 2003). Frågan om, har blivit en fråga om varför.  

Överträdelserna svarar endast för 1,15 procent av samtliga transaktionsdagar, så ett 
rimligt antagande är att den generella samstämmigheten med svensk lagstiftning är 
hög. Dock förekommer förbjuden handel och mörkertalet är ett faktum. Varför? 

Vid en första anblick ger den 15:e paragrafen inget utrymme för tolkning, annat än 
innebörden av insynsställning och vad definitionen av denna är. Den tysta periodens 
varaktighet om 30 dagar framgår inledningsvis tydligt:  

 

”… inte handla med aktier i bolaget under trettio dagar innan rappor-
ten offentliggörs…”.  

 

Men i vad som följer kan komplicera tolkningen:  

 

 ”… dagen för offentliggörandet inkluderad.”  

 

Här följer ett ställningstagande; ska dagen för offentliggörandet ingå i den tidigare 
angivna 30-dagarsperioden, eller ska denna utgöra den 31:a tysta dagen? Tillägget är 
dessutom av särskilt intresse med hänsyn till det resultat som studien genererat.  

Att dagen för offentliggörandet ska tillhöra den tysta perioden förklaras av tidpunk-
ten för offentliggörandet, där variationen är stor och skiljer sig från tidig morgon till 
sen eftermiddag. I de fall där presentationen är senarelagd, skulle möjligheten till 
otillbörliga vinster finnas om inte dagen för offentliggörandet var tyst. Detta skulle 
ske under tiden från det att marknaden öppnar tills dess att rapporten offentliggörs. 
Möjligheten är också att det finns en föreställning om att offentliggörandet i sig legi-
timerar återköp. Detta innebär att när väl delgivningen av delårsrapporten är gjord, 
antar företaget att informationsfördelarna gentemot marknaden är eliminerade. Alltså 
skulle en otillbörlig vinst genom privat- och insiderinformation inte kunna ske, och 
då skulle heller inget regelbrott föreligga.   
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Företag ger i regel en explicit förklaring för gällande handelsrestriktioner på sina 
respektive hemsidor. I dessa förklarar företag att de har tysta perioder i samband med 
offentliggörandet av rapporter, där företaget binder sig till att inte handla med sina 
aktier fram till dess att releasedagen har passerat. Det förekommer dock att denna 
information inte presenteras. Därför skulle ett antagande om att alla företag förklarar 
för sina tysta perioder vara missvisande. 

Flest överträdelser inträffar under just dagen för offentliggörandet. Det framgår av 
lag att hela dagen för offentliggörandet är tyst, oberoende av den tolkandes tidigare 
ställningstagande. Därför är det möjligt att det rör sig om okunskap eller olikheter i 
tolkning av lag. Vilken anledningen till dessa tendenser är, lämnas dock osagt. 

 

5.2 Prisstödshypotesen 
Studier har behandlat kort- och långsiktig avvikande avkastning kring olika avseen-
den vid återköpsprogram (McNally et al., 2006; Ikenberry et al., 2000). Eftersom få 
studier ännu behandlat tysta perioder och dess verkan på aktiepris och aktiepresta-
tion, kommer denna studies resultat jämföras med tidigare resultat av Keswani et al. 
(2007). 

Keswani et al. (2007) utgår i sin studie från att aktiepriset bör vara lägre under perio-
der som kännetecknas av handelsförbud än när handel är tillåten. De menar att stor-
leken på prisfallet i samband med den tysta periodens inträffande, motsvarar den 
prisstödseffekt som återköpet skapat. Samtidigt menar Fama (1970) att aktier pris-
sätts utifrån offentlig information, vilket innebär att priset initialt borde påverkas av 
den handelsrestriktion som följer den tysta periodens första dag. Detta är två anta-
ganden som varit en utgångspunkt i denna studie, med syftet att besvara uppsatsens 
andra fråga; 

 

Är prisstödshypotesen hänförbar som underliggande motiv vid förvärv av egna 
aktier bland svenska börsnoterade bolag?  

 

För att besvara denna fråga, kommer detta avsnitt utgöra en analys av de tysta perio-
dernas lång- och kortsiktiga påverkan på aktiens pris. 

5.2.1 För hela perioder 

Under 3.4.1 förklarades de villkor som gäller för signifikanstestet mellan de tysta 
respektive tillåtna perioderna. Insamlingsförfarandet genererade 464 värden för re-
spektive period, alltså 928 genomsnittspriser totalt. Av tabell 3 framgår de data som 
t-testet kräver. Vid beräkning utifrån dessa genereras ett t-värde på 0,136 och ges av; 
 

� = ;,-..å,/% − ;,56,
<=>?( 1�,-..å,/% + 1�,56,)

= 101,2977634 − 100,6161358
M5864,625798( 1464 + 1464) = 0,13557 = 0,136 
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En population med 464 värden och en signifikansnivå om 5 procent, ger enligt t-
distributionen ett kritiskt t-värde på 1,645. Eftersom t-värdet är mindre än det kritiska 
t-värdet, kan nollhypotesen inte förkastas, och således gäller att μ,-..å,/% ≤ μ,56,. 
Data kan alltså inte statistiskt signifikant påvisa, att medelsnittspriset på aktier är 
högre under perioder där handel är tillåten. 

Liksom studien av Keswani et al. (2007) påvisar denna studie att visst stöd för pris-
stödshypotesen föreligger. Den genomsnittliga procentuella utvecklingen för under-
sökta perioder påvisades vara negativ med 0,6 procent. Detta är enligt t-testet dock 
inte statistiskt signifikant, och innebär att det är hypotetiskt möjligt att utvecklingen 
beror på slumpen.  

Även om stödet i vissa fall är starkare, är den genomsnittliga utvecklingen inte gene-
raliserbar som underliggande förklaring för att driva ett långsiktigt prisstödsmotiv. 
Data visar alltså att återköp inte är en långsiktigt effektiv metod att upprätthålla akti-
ens prisutveckling. Dock bör också den kortsiktiga verkan på aktiens pris och presta-
tion analyseras innan den alternativa hypotesen, H1, kan förkastas.  

5.2.2 Initial effekt 

För att komplettera studiet för hela perioder, analyseras den initiala påverkan på akti-
ens pris och prestation med hänsyn till den övriga marknaden. Under 3.4.2 definiera-
des AR som sammanställdes för samtliga aktier i tabell 5, data som presenteras gra-
fiskt i figur 2.  

Även om en synbar negativ utveckling går att antyda, måste denna vara statistiskt 
signifikant för att stöd ska föreligga på kort sikt. Värden i tabell 5 har markerats med 
asterisk17 om förändringen påvisats vara signifikant. För dessa värden gäller att AAR 
från föregående dag är tillräcklig för att resultatet inte skulle vara slumpartat. Vid 
signifikanstest för dagliga förändringar, påvisades dock få vara signifikanta. 

Genom att jämföra AAR för dagar som inte ligger direkt efter sig, torde sannolikhe-
ten för signifikanta utvecklingar öka. Utifrån de data som sammanställts i tabell 5, 
redogör tabell 6 CAAR under olika intervall relativt de tysta periodernas första dag.  

Under den tysta periodens fem första dagar (0,+5) har en CAAR om -0,04 procent 
påvisats för samtliga intervall, en utveckling som är signifikant på 5-procentsnivån. 
Detta innebär att för undersökta återköpsprogram, minskar aktiens pris relativt mark-
naden, i genomsnitt med 0,04 procent under de fem första tysta dagarna. Ett resultat 
om ger stöd för prisstödshypotesen på kort sikt, och är lägre än den negativa utveck-
ling om 0,36 procent som Keswani et al. (2007) påvisade.  
 
 
 
 
 

 

                                                 
17 En förändring som är signifikant på 1-procentsnivån markeras ** och den förändring som påvisas 
vara signifikant på 5-procentnivå markeras *. 



 

31 
 

Tabell 6 

Den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) relativt de  

tysta periodernas första dag (dag 0) 

 CAAR relativt den tysta periodens första dag 

Prisintervall -4, -1 0,+5 -4,+5 

∞ -0,033 
(0,52) 

-0,04* 
(0,03) 

-0,073 
(0,07) 

0<50 -0,064 
(0,13) 

0,038 
(0,19) 

-0,025* 
(0,04) 

50<100 0,004 
(0,14) 

-0,135 
(0,48) 

-0,132 
(0,10) 

100<150 0,028 
(0,56) 

-0,103 
(0,46) 

-0,075 
(0,67) 

150<200 -0,044 
(0,26) 

-0,044 
(0,42) 

-0,088* 
(0,02) 

200< -0,036 
(0,83) 

-0,045 
(0,47) 

-0,082 
(0,59) 

 

Förklarar för utvecklingen för aktier med olika pris relativt den tysta periodens första 
dag. (Sannolikhetsvärden presenteras inom parantes) 

 
För hela 10-dagarsperioden (-4,+5) påvisas en utveckling på -0,025 procent för aktier 
prissatta mellan 0 och 50 kronor, och -0,088 procent för aktier mellan 150 och 200 
kronor. Skulle signifikansnivån istället anta 10 procent, skulle också stöd för aktier 
inom intervallet 50 och 100 kronor föreligga med en utveckling på -0,132 procent. På 
en 10-procentig signifikansnivå skulle en genomsnittlig utveckling på -0,073 procent 
kunna antas för hela undersökningspopulationen. 
 
Marknadsreaktionen är alltså låg initialt och ligger långt under en procent. Ikenberry 
et al. (2000) påvisade en liknande marknadsreaktion under månaden som följde åter-
köpsprogrammets offentliggörande. Det var ett resultat som förklarades av att mark-
naden undervärderade offentliggjord information. Att marknadsreaktionen påvisats 
vara låg kring de första tysta dagarna, kan bero på att marknaden av okunskap under-
värderar den tysta periodens faktiska verkan. En låg kännedom hos marknaden kan 
vara ett resultat av att flera företag underlåter att informera om tillämpandet av tysta 
perioder.  
 
Förändringen under tysta perioder verkar bero på aktiens prissättning, där lågprisak-
tier tenderar att ha en något högre volatilitet. Detta resultat ligger i enlighet med det 
påstående som Aggarwal och Wu (2006) gjorde om att lågprisaktier är särskilt pris-
känsliga. Dock är antagandet som Keswani et al. (2007) gjorde om att prisstödeffek-
ten är större hos lågprisaktier, inte påvisad i denna studie.  
 
Aktier inom prisklassen 0 till 50 kronor har en betydligt lägre CAAR än aktier med 
en högre prissättning. Att prisstödseffekten är lägre hos dessa, kan bero på aktierna 
företrädelsevis kan tilltala privata investerare. Lågprisaktier präglas i så fall av mind-
re investerare med begränsad övervakning och insikt, och reagerar därför inte på den 
tysta periodens handelsrestriktioner på ett sådant sätt som institutionella investerare 
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skulle kunna göra. Ur samma resonemang skulle prisstödseffekten hos högprisaktier 
kunna förklaras, då en större andel institutionellt ägande medför större resurser och 
mer kunskap och insikt om den tysta periodens påverkan. 
 

5.3 Övriga observationer 
I vad som följer presenteras kompletterande iakttagelser ur resultatet av studiens hu-
vudsakliga undersökningsmoment och analys.  

5.3.1 Överträdelser under dagen för offentliggörandet 

I föregående avsnitt presenterades den tysta periodens initiala verkan på aktiens pris 
och prestation, vilken konstaterades vara 0,04 procent de fem första dagarna. Resul-
tatet är lågt vilket gör det osannolikt att de inledande överträdelserna skulle motive-
ras av endast ekonomiska intressen.  

Eftersom flest överträdelser tenderar att genomföras under dagen för offentliggöran-
det, kompletteras den initiala effekten med att studera utvecklingen för de aktier som 
köptes tillbaka under den tysta periodens sista dag. Tabell 7 beskriver CAAR för 
dessa aktier relativt dagen för offentliggörandet, vilka sammanställts på ett liknande 
sätt som för den initiala effekten i föregående avsnitt. 

 

Tabell 7 

Den kumulerade genomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) relativt dagen  

för offentliggörande (dag 30) 

CAAR relativt dagen för offentliggörande 

-4, -1 0,+ 5 -4,+5 

   
-0,056 
(0,63) 

-0,185 
(0,64) 

-0,241 
(0,70) 

 

Förklarar utvecklingen för aktier som köpts tillbaka under dagen för offentliggöran-
den. (Sannolikhetsvärden presenteras inom parantes) 

 

Data tyder på att utvecklingen som följer dagen för offentliggörandet är negativ hos 
dessa aktier. CAAR för den tysta periodens fem efterföljande dagar (0,+5) uppmättes 
till -0,185 procent, och indikerar därför på att det inte torde föreligga något särskilt 
kortsiktigt ekonomiskt vinstintresse bakom dessa återköp. Hade utvecklingen varit 
positiv från offentliggörandet av delårsrapporterna, hade ett ekonomiskt motiv möj-
ligtvis förklarat påträffad återköpsaktivitet. 

Figur 3 beskriver AAR och CAAR för dessa aktier under den 10-dagarsperiod som 
angränsar till dagen för offentliggörandet, dag 30. 
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Figur 3 

Grafisk illustration av den genomsnittliga avvikande avkastningen (AAR) och den kumulerade ge-

nomsnittliga avvikande avkastningen (CAAR) kring dagen för offentliggörandet (dag 30) 

Förklarar utvecklingen för de aktier som vid 38 tillfällen köpts tillbaka genom åter-
köpsprogram under dagen för offentliggörandet. 

 

5.3.2 Konjunkturella variationer 

Denna studie redogör för data som sträcker sig över perioden 2000 till 2010, vilken 
kännetecknades av IT-kraschens efterdyningar och en period med högkonjunktur. 
Dessutom omfattar denna period den finansiella kris som inträffade 2007.  

Tabell 1 beskriver den årliga fördelningen av de återköpsprogram och tysta perioder 
som behandlats i denna studie. Av denna tabell framgår att flest återköpsprogram 
påbörjades under perioderna 2000 till 2004 och 2007 till 2008. Perioderna för 2000-
talets två lågkonjunkturer. Resultatet indikerar alltså på att återköp följer konjunktu-
rella förändringar, vilket Jagannathan et al. (2000) tidigare påstått.  

Denna trend skulle kunna förklaras av den teori Jensen (1986) beskrev, där företag 
motiveras till interna investeringar när andra bättre investeringsalternativ inte finns 
att tillgå. Den risk som följer investeringar under lågkonjunkturer kan möjligtvis mo-
tivera interna investeringar framför andra, osäkrare alternativ.  
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5.4 Sammanfattning av analys 
Det är påvisat att handel förekommer under tysta perioder, där flest återköp genom-
förts under offentliggörandedagen. Av undersökningen som härleds till frågan om 
prisstöd, har också följande resultat och antaganden konstaterats; 

 

1. Prisstödseffekten är låg och endast ibland signifikant. 

2. Det är osannolikt att återköpsaktivitet som sker under tysta perioder motive-
ras av endast kortsiktiga vinstintressen. 

3. Det är möjligt att tolkningssvårigheter föreligger gällande lagstiftning. 

4. Storleken av prisstödseffekten varierar beroende på aktiepris. 

5. Återköpsprogram verkar följa variationer av konjunkturell karaktär. 
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6 Slutsats 

Denna studie har granskat svenska aktiemarknadsbolag och handel av deras aktier 
under reglerade återköpstider. Dessa reglerade återköpstider kallas för tysta perioder 
och syftar till att begränsa handel då informationsfördelarna uppfattas vara särskilt 
stora. Uppmärksamhet har också tilldelats prisstödshypotesen, där den tysta perioden 
och dess initiala verkan på aktiens pris och prestation analyserats. Liksom Keswani 
et al. (2007), utgår denna studie från antagandet att den negativa prisutveckling som 
sker vid den tysta periodens inträffande, motsvarar den prisstödseffekt som återköpet 
skapat. 

Data tyder på att viss handel förekommer under tysta perioder. Analysen baseras på 
329 återköpsprogram genomförda av 128 företag. Totalt har 776 tysta perioder be-
handlats under perioden 2000 till 2010. Under denna period registrerades 11 176 
återköpsdagar, varav 128 av dessa kan hänföras till tysta perioder. Detta motsvarar 
1,15 procent av samtliga dagar för återköp. Flest överträdelser sker under den tysta 
periodens sista dag, där 20 procent av företagen vid minst ett tillfälle handlat av sina 
egna aktier. Det är därför möjligt att det finns en föreställning om att ett offentliggö-
rande av delårsrapporten legitimerar återköp, och då kan okunskap eller svårigheter i 
tolkning av gällande lagstiftning föreligga. 

Det påträffas ett varierande stöd för prisstödshypotesen. Den långsiktiga prisstödsef-
fekten är påvisat låg där dess verkan mot prisfall är begränsad och ineffektiv. Att ett 
långsiktigt prisstöd motsvarande 0,6 procent, enskilt skulle driva företagsledningen 
att genomföra återköpsprogram, är inte trolig och heller inte statistiskt signifikant. 
Det är möjligt att enskilda återköpsprogram drivs av prisstödsmotiv, dock talar ut-
vecklingen för att det är sannolikt att hypotesen om prisstöd på lång sikt samverkar 
med undervärderingshypotesen (Stephen & Weisbach, 1998; Ginglinger & Hamon, 
2007; Ikenberry et al., 2000) eller överlikviditetsprincipen (Jensen, 1986). På kort 
sikt är dock stödet för prisstödshypotesen mer framträdande.  

Under de fem första tysta dagarna påträffas en genomsnittlig utveckling på -0,04 
procent som är signifikant. Resultatet visar att förändringens storlek varierar beroen-
de på aktiens pris och stämmer därför med tidigare forskningsresultat (Aggarwal & 
Wu, 2006). Prisstödseffekten påträffades dock vara särskilt låg för lågprisaktier och 
strider mot tidigare antaganden (Keswani et al., 2007). 

Prisstödseffekten är alltså utmärkande låg för svenska återköpsprogram, motsvarande 
0,04 procent på kort sikt och 0,6 procent för hela perioder. Dagarna som följer de 
aktier som köptes tillbaka under dagen för offentliggörandet, tyder på en negativ ut-
veckling. Det är därför osannolikt att endast ekonomiska motiv föreligger den åter-
köpsaktivitet som påträffats under tysta perioder.  

Studiens sammansättning data tyder på att återköpsprogram följer variationer av kon-
junkturell karaktär, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Jagannathan et 
al., 2000). Flest återköpsprogram påträffades under lågkonjunkturer, och kan vara ett 
resultat av särskilt höga risker som motiverar företagsledningar till interna invester-
ingar framför andra alternativ (Jensen, 1986). 



 

36 
 

6.1 Vidare forskningsförslag 
Vid sammanställning av den deskriptiva statistiken över genomförda återköpspro-
gram i tabell 2, påvisades att flera av dessa köpte tillbaka större andelar än vad som 
är lämpligt enligt lag. Intressant vore att se hur det praktiska genomförandet för dessa 
program såg ut, varför återköpsandelen var så omfattande och om särskilda undan-
tagstillstånd fanns för dessa program. 

Studien indikerar att viss återköpshandel förekommer under reglerade återköpstider, 
vilket är perioder som kännetecknas av återköpsförbud. Den inledande frågan om, 
har omformulerats till en fråga om varför. Genom att betrakta den tysta periodens 
kort- och långsiktiga verkan på aktiens pris och prestation, visar data på låg ekono-
misk effektivitet om monetära incitament föreligger handel under dessa perioder.  

Det är möjligt att det finns en föreställning om att själva offentliggörandet av delårs-
rapporten legitimerar företag att återta återköpsprogrammet. Eftersom det enligt lag 
framgår att dagen för offentliggörandet inräknas i den tysta perioden, kan frågan om 
varför, handla om olikheter i tolkning av lag. En möjlig studie skulle vara att granska 
varje fall för att identifiera vilka motiv och anledningar som föreligger. För vilken 
den faktiska anledningen är, förblir i denna studie obesvarad. 
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Bilaga A – återköpsförfarandet utomlands 

Hur återköpsförfarandet regleras skiljer sig mellan länder. Gemensamt för flera är 
dock att USA i relation är en marknad med låga krav på offentliggörande. Detta in-
nebär att studier för företag i USA baseras på frivilligt offentliggjord data (b.la. Cook 
et al., 2004), där resultatet kan vara missvisande och inte redogör för förfarandets 
faktiska verkan (Brockman & Chung, 2002; Ikenberry et al., 2000; Keswani et al., 
2007).    

 

Nordamerika skiljer sig från USA 

Kanada är inte geografiskt avlägset USA, ändå förefaller regelverket för återköp med 
stora olikheter (Ikenberry et al., 2000). Här måste företag få godkännande av aktie-
marknaden och begränsas från återköpsprogram som avser att köpa tillbaka mer än 5 
procent av totalt utevarande aktiekapital. 

 

Återköpshandel i Hong Kong 

Brockman och Chung (2002) studerar återköpsprogram för bolag i Hong Kong och 
beskriver att bolag registrerade på Hong Kong Stock Exchange (HKSE) från och med 
1991 tilläts att köpa tillbaka sina aktier. Där får förvärv av egna aktier endast ske om 
fler än 50 procent av aktieägarna i förväg godkänner beslutet. Beslutet är också gil-
tigt under ett år och företag begränsas – liksom i Sverige – att köpa tillbaka för stora 
delar av aktiekapitalet. Den yttersta skyldigheten för bolag som har aktier upplåtna 
för handel på HKSE är att offentliggöra transaktionsinformation senast klockan 9:30 
efterföljande dag. Liksom i Sverige har personer med särskild koppling till företag 
handelsförbud under en månad innan företag presenterar ekonomisk ställning och 
nyckeltal. 

Europeiskt självbestämmande 

Europeiska länder får enligt direktiv från Europeiska unionen (EU) själva bestämma 
över den lagstiftning som ska reglera återköp. Bland annat genomförde Frankrike 
1998 förändringar som skulle göra återköp enklare att genomföra (Cook et al., 2004). 
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Bilaga B – Studerade företag 

AB Electrolux Hagströmer & Qviberg Proact IT Group AB 

AB Sardus Hakon Invest Proffice Sverige AB 

Acando AB Haldex AB Ratos AB 

Addnode Hexagon AB ReadSoft AB 

Addtech AB Holmen AB Rederi AB Gotland 

Aktiebolaget Volvo Home Properties Rederi AB TransAtlantic 

Alfa Laval AB Hufvudstaden AB Rezidor 

Assa Abloy AB Husqvarna AB Rottneros AB 

Atlas Copco AB Höganäs AB SAAB 

Atle Industri IBS Sandvik AB 

Avanza AB IFS AB Sapa AB 

Axfood AB Intellecta AB Scandiaconsult Sverige AB 

B&B Tools AB Intrum Justitia Sverige AB SEB 

BE Group Sverige AB Investment AB Kinnevik Semcon 

Betsson Investment AB Latour  SHOT 

Bilia AB Investor AB Skanditek 

Billerud Aktiebolag Jeeves Information Systems AB Skanska AB 

Biotage AB JM AB Spendrups Bryggeri AB 

Boliden AB JP Bank SSAB AB 

Bostads AB Drott Klippan Sweco AB 

Brinova Fastigheter AB Klövern AB Swedish Match AB 

Broström AB Knowit AB Svenska Handelsbanken 

Bure Equity AB L E Lundbergföretagen AB SäkI AB 

Capona Lagercrantz Group AB Tele 2 AB 

Cardo AB Lindab Sverige AB Telefonaktiebolaget L M Ericsson 

Castellum AB Lundin Petroleum AB Ticket Travel Group AB 

Clas Ohlson AB Malmbergs Elektriska AB Tivox 

Consilium MFAS TMT One AB 

Dagon Förvaltnings AB MTG AB Traction 

Dios Fastigheter AB MTR Stockholm AB TradeDoubler 

East Capital Explorer AB NCC AB Trelleborg AB 

Elekta AB Nea-gruppen Tricorona AB 

Empire AB Niscayah  Uniflex Bemanning 

ENEA AB Nobia AB Wallenstam AB 

Eniro AB Nocom Software AB Wihlborgs Fastigheter AB 

Europolitan GSM AB Nordea Bank AB Vitrolife AB 

Fabege Nordnet Bank AB WSON 

Fagerhults Sverige AB OEM International AB Xano Industri AB 

Fastighets AB Balder Opti XponCard Group AB 

Fastighets AB Tornet ORC Group ÅF AB 

FastPartner AB PEAB AB Gorthon Rederi AB 

Föreningssparbanken Peab Industri AB Poolia 

G & L Beijer AB Phonera 
 



 

41 
 

 


