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Sammandrag 
 

Denna studie undersöker bakomliggande motiv till aktieåterköp på den svenska marknaden och hur 

marknaden reagerar vid annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp. Utifrån 154 annonseringar 

mellan åren 2010-2017 identifieras tre bakomliggande motiv till aktieåterköp: Förse 

incitamentsprogram, förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet och 

tillhandahålla aktier för förvärv av företag eller annan egendom. Studien finner att 45% av 

annonseringarna hade incitamentsprogram som minst ett motiv, en ökning jämfört med perioden 2000-

2009 där siffran var 33%. Även den abnorma avkastningen vid annonseringen av utnyttjande av 

aktieåterköp undersöks genom en eventstudie. Resultaten visar en abnorm avkastning vid 

annonseringstillfället på 1,341%, utan hänsyn till bakomliggande motiv. Med hänsyn till 

bakomliggande motiv vid annonseringen uppmätts en abnorm avkastning på 1,5% för 

kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet, 1,332% för förvärv av företag eller annan egendom 

och 0,915% för incitamentsprogram. 

 

Nyckelord:  Aktieåterköp, motiv, incitamentsprogram, eventstudie, abnorm avkastning, Nasdaq 

Stockholm
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1 Introduktion 
Till skillnad från USA är aktieåterköp ett relativt nytt fenomen på den svenska marknaden. 

Aktieåterköp blev i mars år 2000 återigen lagliga för publika aktiebolag i Sverige efter att ha varit 

förbjudet sedan 1895 (Gårdö, 2003). Syftet med förbudet var från början att motverka ett åsidosättande 

av borgenärsskyddet men motiverades senare som syfte att motverka kursmanipulationer och 

otillbörlig handel (Nilsson, 2015). Aktieåterköp ansågs som ett alternativ till vinstutdelning och 

nedsättning av aktiekapitalet genom utbetalningar till aktieägarna, och legaliserades därför. 

Lagändringen skulle ge överkapitaliserade aktiebolag en möjlighet att överföra överskottskapital från 

företaget till aktieägarna samt bidra till ett effektivare resursutnyttjande och på så sätt gynna både 

svenskt näringsliv och svenska företag (prop 1999/2000:34). Sedan lagändringen trädde i kraft 

används aktieåterköp av en mängd företag, bland annat Swedish Match som har blivit en notorisk 

aktieåterköpare. Företaget har genom återkommande aktieåterköp minskat antalet utestående aktier 

med över 60% (Alfredsson, 2017). Aktieåterköpen ger företagen en möjlighet att bland annat utnyttja 

undervärderade tillgångar (Bråse, 2015), höja aktiepriset och förse sina incitamentsprogram (Sveriges 

Radio, 2010).  

 

Dock har kritik riktats mot användandet av aktieåterköp. Det har hänt att företag missbrukat 

aktieåterköp vilket kan ha förvärrat företagets situation. Aktiespararnas vd Gunter Mårder hävdar i en 

intervju med Sveriges Radio (2010) att aktieåterköp endast ska genomföras om företaget saknar 

investeringsmöjligheter istället för att använda aktieåterköp för att kortsiktigt höja aktiekursen då den 

ofta stiger vid en annonsering av att ett aktieåterköpsprogram ska utnyttjas. 

 

I USA är aktieåterköp ett välstuderat fenomen och det har genomförts flera studier som undersöker 

annonseringen av aktieåterköpsprogram på den amerikanska marknaden. Resultaten tyder på att 

annonseringen av att ett aktieåterköpsprogram ska genomföras har en positiv påverkan på aktiepriset. 

Tidigare studier genomförda i USA kring aktieåterköp visar att en positiv marknadsreaktion på 3-4% 

sker i samband med ett genomförande av ett aktieåterköpsprogram annonseras (Dann, 1981; 

Vermaelen, 1981; Ikenberry et al. 1995; Grullon och Michaely, 2004). Dock finner undersökningar 

genomförda i Europa en betydligt lägre annonseringseffekt. I de flesta europeiska länder, exempelvis 

Sverige, måste aktieåterköp bemyndigas av aktieägarna på bolagsstämman, medan det är företagets 

styrelse som bemyndigar aktieåterköp i USA. Studier om aktieåterköp på öppna marknader i Europa 

undersöker på grund av detta den abnorma avkastningen vid annoseringen då företaget frågar 

aktieägarna om att bemyndiga styrelsen att utföra aktieåterköp, vilket då tas upp på kommande 
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bolagsstämma. Om aktieägarna beslutar om att bemyndiga styrelsen att köpa tillbaka företagets egna 

aktier gäller bemyndigandet fram till bolagsstämman efter det att bemyndigandet röstades för. Trots 

bemyndigande från aktieägarna sker inte alltid något återköp av egna aktier. Många europeiska företag 

frågar regelbundet styrelsen om bemyndigande om återköp så att aktieåterköp alltid ska vara ett 

alternativ (Vermaelen, 2005). Eftersom intentionerna om att be aktieägarna om bemyndigande är 

vanliga är det inte förvånansvärt att den abnorma avkastningen i europeiska länder är relativt låg kring 

dessa annonseringar. 

 

Aktieåterköp har under en lång tid blivit allt vanligare världen över. Denna globala ökning av 

aktieåterköp menar Vermaelen (2005) vara ett resultat av avregleringar, skatteförändringar, att 

företagen fokuserar mer på aktieägarnas värdemaximering samt en ökning av aktieoptioner i 

ersättningspaket. Företag kan ha flera motiv till varför de använder sig av aktieåterköp. Aktieåterköp 

kan bland annat användas för att motverka fientliga övertaganden, förändra skuldsättningsgraden, 

signalera undervärdering, finansiera incitamentsprogram och distribuera kapital till aktieägare 

(Dittmar, 2000). Ekonomiansvariga i företag som genomför aktieåterköp ser det som ett mer flexibelt 

alternativ till utdelningar (Brav et al. 2005). Denna flexibilitet tillåter ledningen att förändra 

distributionen av överskottslikviditet och ger möjligheten att reagera på tillgängligheten av 

investeringar, påverka nyckeltal, förmedla information till marknaden och motverka 

utspädningseffekten av incitamentsprogram. Incitamentsprogram blev populära under IT-boomen med 

IT-företagen som de främsta användarna men minskade efter IT-kraschen (Edhall & Boström, 2011). 

Även efter finanskrisen 2008 minskade användandet av incitamentsprogram de två nästkommande 

åren (Johansson, 2012). Incitamentsprogram är något som ökat bland de svenska företagen de senaste 

åren då andelen svenska företag som föreslagit ett nytt incitamentsprogram vid bolagsstämmorna 

ökade från 29% år 2013 till 37% år 2015 (Elmgren, 2015).  

 

Bakomliggande syfte till aktieåterköpsprogram måste offentliggöras så fort som möjligt om det sker 

på den svenska marknaden, vilket gör Sverige unikt då det möjliggör undersökningar om motiven 

bakom aktieåterköpen. För att utvärdera om de motiv som angavs för berättigande av lagändringen 

angående aktieåterköp faktiskt var de motiv företagen hade till sina återköp genomfördes en 

enkätundersökning (Gårdö, 2003). I undersökningen deltog 33 svenska företag som utfört aktieåterköp 

mellan 1 mars 2000 och 1 juli 2002. De vanligaste motiven till aktieåterköpen var användning vid 

senare förvärv och krav på effektivt resursutnyttjande där 24% respektive 23% av alla aktieåterköp 

hade dessa som minst ett av motiven. Andra noterbara motiv var bra alternativ till vinstutdelning på 

14%, incitamentsprogram på 11,5% och god investering/undervärdering på 8,74%. I en studie av 
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Råsbrant (2013) undersöktes aktieåterköp gjorda på den svenska marknaden från mars 2000 till 

december 2009. Råsbrant identifierar fem olika bakomliggande motiv till aktieåterköp från ett urval 

av 126 annonseringar. De vanligaste motiven till aktieåterköp var förändring av kapitalstruktur eller 

distribution av överskottlikviditet, incitamentsprogram samt förvärv med 66% , 33% respektive 26% 

av alla annonseringar av aktieåterköp hade dessa som minst ett av motiven. De två andra motiven var 

förbättring av nyckeltal samt god investering på 10%  respektive 5%. Utifrån resultaten från de två 

undersökningarna ser vi en förändring i de bakomliggande motiven till aktieåterköpen under 

tidsperioden. Under de första åren efter lagändringen var inget av motiven kraftigt överrepresenterade 

men vid slutet av 2009 dominerade kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet där 66% av alla 

annonseringar hade det som minst ett av motiven. Aktieåterköp med förvärv som motiv var relativt 

oförändrad men incitamentsprogram ökade från 11,5% till 33%. 

 

Efter 2009 saknas forskning om bakomliggande motiv till aktieåterköp i Sverige. Det existerar ett 

forskningsgap som ger möjligheten att undersöka hur utvecklingen av motiv till aktieåterköp skett de 

senaste åren och om det skiljer sig från tidigare forskning.  I synnerhet hur utvecklingen sett ut för 

incitamentsprogram som motiv efter incitamentsprogrammets fall efter finanskrisen men som under 

de senaste åren ökat kraftigt.  

Vidare undersöker Råsbrant (2013) marknadsreaktionen vid annonseringen av aktieåterköp för alla 

126 annonseringar samt uppdelat efter de bakomliggande motiven för aktieåterköpen. Förändring av 

kapitalstruktur eller distribution av överskottlikviditet genererade en positiv kumulativ abnorm 

avkastning på 2,60%, incitamentsprogram 0,86%, förvärv 2,50%, förbättring av nyckeltal 1,97% och 

när aktien ses som en god investering 3,09%.  Då den svenska marknaden kräver att företagen 

redovisar de motiv de har till aktieåterköpsprogrammen möjliggör det ett unikt tillfälle att mäta 

marknadsreaktionen med hänsyn till varje motiv. Till författarnas bästa vetskap är det endast Råsbrant 

som genomfört en studie som mäter den kumulativa abnorma avkastningen med hänsyn till motiv till 

aktieåterköp på den svenska marknaden. Därför vill vi bidra med ökad kunskap inom området genom 

att undersöka marknadsreaktionen vid annonseringen utifrån de motiv som ges till aktieåterköp på den 

svenska marknaden. 

 

1.1 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka de bakomliggande motiv företag har till aktieåterköp på Nasdaq 

Stockholm under tidsperioden 2010–2017. Vi undersöker även abnorm avkastning vid 

annonseringstillfället av aktieåterköpen med hänsyn till motiv. 
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1.2 Disposition 
Uppsatsen har följande disposition. Avsnitt 2 redogör för det regelverket på den svenska marknaden. 

Avsnitt 3 beskriver bakomliggande motiv till aktieåterköp och tidigare forskning kring abnorm 

avkastning. Avsnitt 4 beskriver undersökningens datainsamling och metod, hur undersökningen 

genomförts. Avsnitt 5 presenterar deskriptiv statistik kring aktieåterköp under perioden 2010-2017. 

Avsnitt 6 presenterar eventstudiens resultat. Del sju diskuterar och analyserar studiens resultat. Avsnitt 

7 redovisar slutsatsen. 

 

2 Regelverk i Sverige 
Svenska företag kunde i mars år 2000 börja köpa tillbaka sina egna aktier när förbudet togs bort. De 

företag denna studie ämnar undersöka styrs av reglementen från tre organ: EU-direktiv, nationella 

lagstiftningar och Nasdaq Stockholms regelverk (De Ridder & Råsbrant, 2014). Dessa regelverk 

tillsammans gör att aktieåterköp på den svenska börsen skiljer sig från aktieåterköp på andra börser.  

 

Alla EU-medlemmar måste implementera de regler som EU-direktiven anger. Dessa regler får dock 

ersättas med striktare regler av medlemsländerna om de så vill. EU-direktivet 2012/30/EU rör 

aktieåterköp och måste därför tas i beaktning av företag på den svenska marknaden när ett sådant ska 

utföras. Det direktivet beskriver är att det är bolagsordningen som ska bestämma om 

aktieåterköpsprogram får lov att utföras eller inte. Här står inget om hur stort aktieåterköpet får vara 

relativt totala antalet aktier. Istället beskriver direktivet att aktieåterköpet inte får utföras om företagets 

nettotillgångar enligt årsredovisningen understiger aktiekapitalet och de ej utdelningsbara reservernas 

värde tillsammans (Eur-Lex, 2018).  

  

De nationella lagstiftningarna är de lagar som återfinns i svensk författningssamling (SFS).  Här finns 

bestämmelser om exempelvis storleken på återköpet. Enligt Aktiebolagslagen får publika aktiebolag 

inte förvärva egna aktier i den mån företagets innehav av egna aktier kommer uppgå till mer än en 

tiondel av företagets samtliga aktier efter förvärvet. Aktier som ägs av ett dotterbolag ska även ses som 

företagets egna (SFS 2005:551 19:15). Vidare beskriver lagen även att ett företag endast får utföra 

aktieåterköp om det röstats fram i bolagsstämman med 2/3 majoritet. Styrelsen får då ett 

bemyndigande av bolagsstämman som gäller fram till nästa bolagsstämma.  
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Det tredje organet är Nasdaq Stockholms regelverk eftersom det är handelsplatsen där studiens 

observationer hämtats från. Dessa regler återfinns i Regelverket för emittenter (Nasdaq Stockholm, 

2018). Enligt detta regelverk ska företag på Stockholmsbörsen meddela Nasdaq så fort som möjligt 

när beslut om aktieåterköp fattats och inom vilken period detta kommer att ske. Bolagen måste 

meddela om de tänkt eller redan har utfört mandaten till aktieåterköpen. Vidare måste även mängden 

samt motivet för återköpen meddelas och mängden får inte överstiga 25% av den dagliga 

genomsnittliga handelsvolymen de närmaste fyra veckorna före återköpet.     

3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Motiv till aktieåterköp 

3.1.1 Distribution av överskottslikviditet 

Ett motiv till aktieåterköp är distribution av överskottslikviditet. Om ett företag har kapital över efter 

sina investeringar kan företaget välja att behålla överskottslikviditeten eller att distribuera det till 

aktieägarna (Easterbrook 1984; Jensen 1986).  Aktieåterköp är ett sätt att distribuera detta överskott 

och ses av företagsledningen som ett mer flexibelt sätt att distribuera kapital till aktieägare än utdelning 

(Brav et al. 2005). Vid tillfälliga ökningar av överskottslikviditet är aktieåterköp mer användbara vid 

distribuering till aktieägare eftersom företag ofta är ovilliga att öka utdelningen om utdelningsnivån 

inte kan upprätthållas permanent. Ledningen befarar att en sänkning av utdelningsnivån kan ses som 

negativt av aktieägarna medan en minskning av aktieåterköp inte uppfattas som negativt (Brav et al. 

2005). 

 

3.1.2 Förändring av kapitalstruktur och skuldsättningsgrad 

Aktieåterköp kan även användas för att förändra ett företags skuldsättningsgrad (Dittmar, 2000). När 

ett företag distribuerar kapital genom återköp minskar eget kapital och därmed ökar 

skuldsättningsgraden. På en perfekt kapitalmarknad är finansiell struktur irrelevant för företagets värde 

(Modigliani och Miller, 1958). Om skatter däremot förekommer finns det en fördel med en viss 

skuldsättningsgrad då räntekostnader är skatteavdragsgiltiga för företag (Bagwell och Shoven, 1988). 

Dittmar (2000) menar att om det finns en optimal skuldsättningsgrad för företag så kan aktieåterköp 

användas för att nå denna skuldsättningsgrad. Vad en optimal skuldsättningsgrad innebär är att den 

går i linje med målet företaget har på skuldsättningsgraden, och varierar därför mellan företag. Ju högre 

skuldsättningsgraden är, desto större effekt får en given förändring av företagets rörelseresultat på 

räntabiliteten på eget kapital. Ett företag med hög skuldsättningsgrad är känsligare för 

konjunktursvängningar och andra marknadsbetingade förändringar än bolag med låg 

skuldsättningsgrad (Johansson och Runsten, 2005). En för hög skuldsättningsgrad kan vara riskabelt 
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för ett företag, men om de kan generera en högre avkastning med de lånade pengarna än vad räntan på 

lånet är kan skuldsättningen vara positiv för företaget. Den optimala skuldsättningsgraden kan även 

beskrivas som den låneandel som maximerar värdet för företaget. Företagets kostnad av kapital är 

minimerad vid denna nivå (Nasdaq, 2019). 

 

3.1.3 Nyckeltal 

Genom att köpa tillbaka aktier minskar företag sina totala antal aktier på marknaden. Detta leder till 

att nyckeltal som baseras på totala antal aktier kan manipuleras med hjälp av aktieåterköp. Vinst per 

aktie är ett nyckeltal som ofta används av investerare och företagsledare för att bedöma ett företags 

prestation och värde (Weisbenner, 2000). Om investerare anser att en hög vinst per aktie är en indikator 

på att företag presterar bra har företag motiv till att använda aktieåterköp för att öka vinsten per aktie. 

Brav et al. (2005) finner i sin studie att 76,1% av de 167 företag som genomför aktieåterköp anser att 

vinst per aktie är en viktig eller mycket viktig faktor till beslutet att genomföra aktieåterköp. 

 

3.1.4 Förvärv 

Aktieåterköp ger företagen en möjlighet att använda de erhållna aktierna i förvärv av andra företag 

(Betton et al. 2008) eller för att skydda sig från fientliga förvärv av andra företag (Dittmar, 2000). Vid 

en positivt lutande efterfrågekurva på ett företags aktie leder aktieåterköp till att aktiepriset stiger till 

följd av att de aktieägare som säljer sina aktier är de med det lägsta säljpriset vilket leder till en ökad 

kostnad för ett fientligt övertag av andra företag (Bagwell, 1991). 

 

3.1.5 Incitamentsprogram 

Företag kan använda aktieåterköp för att förse företagens incitamentsprogram (Weisbenner, 2000). 

Genom att återköpa samma antal aktier som antalet inlösningsbara optioner kan även en eventuell 

utspädningseffekt av incitamentsprogrammen undvikas. Företag med incitamentsprogram samt 

incitamentsprogrammets storlek är förknippade med en högre sannolikhet att företag använder sig 

aktieåterköp (Weisbenner, 2000; Fenn och Liang, 2001). I sin studie testar Kahle (2002) the option-

funding hypothesis som menar att det bör finnas en korrelation mellan antalet aktieoptioner och 

återköp, eftersom det bidrar med en flexibilitet för ledningen att justera förhållandet mellan återköpta 

aktier och antalet inlösta optioner. Hon testar hypotesen genom att ta använda inlösta aktieoptioner det 

senaste året och optioner som är inlösningsbara inom ett år som en proxy för incitamentsprograms 

påverkan på aktieåterköp.  Kahle (2002) finner likt Weisbenner (2000) och Fenn och Liang (2001) att 

företag är mer sannolika att genomföra aktieåterköp när det finns ett stort antal inlösta aktier i 
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förhållande till totala antal aktier samt när ett stort antal optioner nyligen blivit inlösta vilket indikerar 

att företag genomför aktieåterköp för att förse incitamentsprogram. 

 

Andelen svenska företag som föreslagit ett nytt incitamentsprogram vid bolagsstämmorna ökade från 

29% år 2013 till 37% år 2015 (Elmgren, 2015). PWC rapporterar att 78% av alla Large cap-företag på 

Nasdaq Stockholm år 2013 hade aktierelaterade incitamentsprogram (Cision News, 2013). Enligt en 

senare studie från PWC rapporteras att sammanlagt 564 företag noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Exchange, First North och NGM-börsen har 46% av samtliga företag föreslagit nya eller haft pågående 

incitamentsprogram under år 2017 (Lidén et al., 2017). Resultaten från dessa studier indikerar att 

incitamentsprogram har blivit allt vanligare på den senaste tiden, vilket indikera att det även blivit 

vanligare med aktieåterköp med incitamentsprogram som motiv.   

 

3.1.6 Undervärdering  

Aktieåterköp är flexiblare än utdelning eftersom företaget bestämmer när återköpet ska genomföras. 

Företag kan då vänta med att köpa tillbaka aktier tills den tid då företagsledningen anser att aktien är 

undervärderad (Dittmar, 2000). Informationsasymmetri mellan insiders och aktiemarknaden kan leda 

till att företagsledningen anser att företagets aktie är undervärderad jämfört med marknadspriset. 

Genom att aktivera ett aktieåterköpsprogram kan företag försöka signalera till marknaden att aktien är 

undervärderad. Ikenberry et al. (1995) påstår att om företag kan påvisa att deras aktie är undervärderad 

och genomför återköp av aktier bör annonseringen av återköpet leda till att marknaden direkt reagerar 

genom en prisökning av aktien till dess riktiga värde. Undervärdering skiljer sig därför från de tidigare 

nämnda motiven då det alltid kan vara ett underliggande motiv i kombination med andra motiv. Brav 

et al. (2005) finner i sin studie att 86,4 % av de 167 företag som genomför aktieåterköp anser att 

aktiepriset på marknaden i relation till dess riktiga värde är en viktig eller mycket viktig faktor i 

beslutet att genomföra aktieåterköp. 

 

3.2 Motiv till aktieåterköp genomförda i Sverige 
Inför lagändringen för att möjliggöra aktieåterköp för publika aktiebolag angav lagstiftaren ett antal 

motiv för aktieåterköp för att rättfärdiga lagändringen som till exempel bättre valmöjligheter för 

aktieägarna, krav på effektivt resursutnyttjande, alternativ till vinstutdelning och nedsättning, och 

använda vid senare förvärv (prop. 1999/2000:34).  För att utvärdera om dessa motiv motsvarade de 

faktiska motiv till aktieåterköpen genomfördes en enkätstudie riktad till 33 svenska företag som 

genomfört aktieåterköp på OMX Stockholmsbörsen AB från 1 mars 2000 till 1 juli 2002 (Gårdö, 

2003). I enkätundersökningen fick företagen ange vilka motiv de haft till de återköp som genomförts 
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och med ett antal exempel på motiv baserade på de angivna motiven i lagstiftningsarbetet samt en 

möjlighet att tillägga egna motiv som inte fanns med i exemplen. Flera motiv kunde ges till samma 

återköp. Resultatet från enkätundersökningen visade att de vanligaste motiven till aktieåterköp var: 

använda vid senare förvärv (24%), effektivt resursutnyttjande (23%), bra alternativ till vinstutdelning 

(14%), bra alternativ till nedsättning (8%), bättre valmöjligheter för aktieägarna (5%), motiv relaterat 

till utländska investerare (3%) samt annat motiv (23%) som inte fanns med bland exemplen där 

incitamentsprogram (50%) och att aktien sågs som en god investering (38%) var vanligast. 

 

I sin studie på den svenska marknaden undersöker Råsbrant (2013) aktieåterköp gjorda från mars 2000 

till december 2009. Under perioden genomfördes 351 aktieåterköp varav bakomliggande motiv ges 

för 126 annonseringar. Utifrån de 126 annonseringar rapporterar Råsbrant fem motiv till 

aktieåterköpen. (1) förändring av kapitalstruktur eller distribution av överskottlikviditet, (2) förse 

incitamentsprogram eller konvertibler, (3) förvärv, (4) förbättring av nyckeltal eller undvika 

utspädning av aktier samt (5) aktien är en god investering. Annonseringar som hade förändring av 

kapitalstruktur eller distribution av överskottslikviditet som minst ett av motiven var 83 (66%). 

Incitamentsprogram uppgavs som minst ett av motiven i 42 (33%) annonseringar samt 33 (26%) för 

förvärv, 12 (10%) för nyckeltal och 6 (5%) för god investering. 

 

3.3 Abnorm avkastning vid annonseringen av återköp 
Ett stort antal studier har undersökt om annonseringen av utnyttjandet av aktieåterköpsprogram 

resulterar i en abnorm avkastning på kort sikt. Många av dessa studier har genomförts på den 

amerikanska marknaden där motivet bakom aktieåterköpet inte behöver uppges. Vermaelen (1981) 

undersöker aktieåterköp och dess signaleringseffekt på den amerikanska marknaden. Studien 

undersöker återköp på den öppna marknaden från år 1970 till 1978. Resultaten indikerar att 

annonseringen av återköp på den öppna marknaden resulterar i en positiv kumulativ abnorm 

avkastning på cirka 4% runt annonseringstillfället. I en studie av Ikenberry et al. (1995) undersöks 

abnorm avkastning på lång sikt men även kort sikt efter aktieåterköp på den amerikanska marknaden 

under perioden 1980 till 1990. Med ett urval av 1239 företag finner de en abnorm avkastning på 3,54% 

över 5 handelsdagar (-2 till +2) vid annonseringen av aktieåterköp. Peyer och Vermaelen (2005) finner 

att annonseringar av 6470 aktieåterköp gjorda i USA mellan år 1984 och 2001 resulterade i en 

genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning på 2,94% över tre handelsdagar (-1 till +1) vid 

annonseringen av aktieåterköp. Liknande resultat går att finna i flera andra studier gjorda på den 

amerikanska marknaden.  
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På den europeiska marknaden finner Rau och Vermaelen (2002) en genomsnittlig kumulativ abnorm 

avkastning på 0,93% över två handelsdagar kring annonseringsdagen (0 och +1) och 1,08% över fem 

handelsdagar (-2 till +2) baserat på 126 annonseringar av återköp på den öppna marknaden i 

Storbritannien. Andriosopoulos och Lasfer (2015) undersökte marknadsreaktionen av annonseringar 

av återköp på marknader i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Med ett urval av 907 annonseringar 

under perioden 1997 till 2006 finner de en positiv genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning på totalt 

1,55% över tre handelsdagar (-1 till +1) i de tre länderna med 1,68% i Storbritannien, 0,8% i Frankrike 

och 2,32% i Tyskland. Förutom möjligtvis Tyskland så är de uppmätta resultaten i Europa mycket 

mindre än de som rapporterats i USA. Anledningen till den lägre abnorma avkastningen i Europa är 

att den mäts när företagen annonserar att styrelsen tänker fråga aktieägarna vid nästa bolagsstämma 

om att bemyndiga styrelsen att kunna genomföra ett aktieåterköpsprogram. I de flesta europeiska 

länder måste aktieåterköpsprogram bli godkända av aktieägarna vid en bolagsstämma före ett 

aktieåterköpsprogram får genomföras. Detta godkännande är inte bindande och har en begränsad 

användningstid vilket leder till att företagen ofta frågar om godkännande om aktieåterköp utan något 

krav att genomföra aktieåterköpet. Enligt Vermaelen (2005) är det vanligt att företag i Europa frågar 

aktieägarna om bemyndigande att kunna återköpa upp till det maximalt lagliga. Annonseringar som 

rapporterar att företaget tänker be om bemyndigande kan då ses som förväntade då företagen inte har 

något krav på att genomföra aktieåterköpsprogrammet. Då denna annonsering av företaget redan är 

förväntad av marknaden leder detta till att de studier som undersöker marknadsreaktionen vid dessa 

annonseringar resulterar i en lägre abnorm avkastning än de studier som är genomförda på den 

amerikanska marknaden. I USA ser processen annorlunda ut då det är styrelsen som bestämmer om 

ett aktieåterköpsprogram ska genomföras utan behovet av ett bemyndigande från aktieägarna.  

 

Företag på den svenska marknaden måste meddela så snart som möjligt om ett aktieåterköpsprogram 

tänker utnyttjas av styrelsen efter ett bemyndigande vilket ger möjligheten att undersöka 

marknadsreaktionen vid den faktiska annonseringen av att ett aktieåterköpsprogram ska utnyttjas. 

Råsbrant (2013) finner i sin studie en genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning på 1,94% över två 

handelsdagar (0 till +1). 
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Tabell 1 

Tidigare studiers genomsnittliga kumulativa abnorma avkastning 

 

Tabellen sammanfattar tidigare studier kring den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen från olika marknader. 

Under spalten perioder utläses tidsperioden då observationerna samlats in. *Handelsdagar innebär de dagar den abnorma 

avkastningen uppmätts, där 0 är eventdagen, -1 är dagen före eventdagen etc.  

 

Utifrån detta formuleras följande hypotes: 

 

H1: Annonsering av utnyttjande av aktieåterköpsprogram på den svenska marknaden genererar en 

positiv abnorm avkastning.  

 

3.4 Abnorm avkastning vid annonsering av återköp med hänsyn till motiv 
Kahle (2002) finner att företag som anses mer sannolika att köpa tillbaka aktier för att finansiera 

aktieoptioner till anställda i företaget visade en abnorm avkastning på 1,6% vid annonseringen av 

återköp vilket är en lägre abnorm avkastning än vad som uppmätts i tidigare studier. Den låga abnorma 

avkastningen för incitamentsprogram förklaras av the option-funding hypothesis som menar att 

annonseringar av aktieåterköpsprogram med motivet att förse incitamentsprogram resulterar i lägre 

abnorm avkastning än om motivet var för att till exempel minska agentkostnader eller undervärdering. 

 

Råsbrant (2013) undersöker även vilken påverkan de bakomliggande motiven till aktieåterköpen som 

nämns i annonseringen har på den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen. Resultatet är 

baserat på 126 annonseringar av utnyttjande av aktieåterköp på den svenska marknaden under perioden 

mars 2000 till december 2009. När kapitalstruktur ges som minst ett av motiven till aktieåterköpet 

uppgick den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 2,6%, förvärv till 2,5%, förbättring 

av nyckeltal till 1,97% och när aktien ses som en god investering uppgick den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen till 3,09%.  I linje med det resultat som Kahle (2002) presenterar 
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resulterade annonseringar med incitamentsprogram som motiv med en positiv genomsnittlig abnorm 

avkastning på 0,86% vilket stärker the option-funding hypothesis.  

 

4 Metod 
Vid utförandet av den här uppsatsen användes en deskriptiv och kvantitativ metod då uppsatsen En 

kvantitativ metod möjliggör analyser av stora mängder av data och samtidigt få en övergripande blick 

över urvalet (Holme et al., 1997). Undersökningen bygger på data i form av bakomliggande 

annonseringar av utnyttjande av återköpsprogram av företag på Nasdaq Stockholm mellan 

tidsperioden 2010-2017. För att analyser abnorm avkastning vid annonseringstillfället genomfördes 

en eventstudie. 

 

4.1 Insamling av data 
För att undersöka vilka motiv till aktieåterköp företag hade under perioden 2010 till 2017 hämtades 

information från pressmeddelanden gällande annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp eller från 

protokoll från bolagsstämman där aktieägarna bemyndigade styrelsen till aktieåterköp. 

Pressmeddelande med informationen om de bakomliggande motiven till aktieåterköpsprogrammen 

hämtades från Mediearkivet (Retriever Reserch). Kategoriseringen av motiven gjordes utifrån de 

motiv som rapporterades av Råsbrant (2013) för att underlätta jämförelser av resultat. Den finansiella 

datan för aktiekursen hos de företag som annonserat utnyttjande av aktieåterköpsprogram samt SIXRX 

totalavkastningsindex hämtades från Thomson Reuters Datastream.  

 

Studiens urval består av 155 annonseringar gjorda på Nasdaq Stockholm under perioden 2010 till 

2017. Vid uppdelningen av annonseringar utefter motiv exkluderades en annonsering där inget motiv 

gavs. För att beräkna annonseringens påverkan på aktiepriset exkluderades annonseringar som innehöll 

annan prispåverkande information vilket resulterade i ett urval på 97 annonseringar efter att 58 

annonseringar exkluderats. 

 

4.2 Eventstudie för att mäta abnorm avkastning vid annonsering av utnyttjandet 

av återköpsprogram 
För att mäta effekten av annonseringen av utnyttjande av aktieåterköpsprogram på företagens aktiepris 

genomfördes en eventstudie. De flesta studier som undersöker den kortsiktiga abnorma avkastningen 

kring specifika händelse använder sig av standard eventstudiemetodologi som introducerades av Fama 

et al. (1969). Vår metod strukturerades utefter MacKinleys (1997) metodologi. För att undersöka 

effekten av annonseringen mättes abnorm avkastning på kort sikt runt annonseringstillfället. 
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För att genomföra en eventstudien definierades tre tidsperioder: estimeringsperioden, eventfönstret 

och eventdagen. Eventdagen är den dag företaget annonserar att ett aktieåterköpsprogram skall 

utnyttjas  och den dagen definieras som τ=0. Eventfönstret, vilket är den period studien undersöker, 

omfattar 10 handelsdagar före och 10 handelsdagar efter eventdagen och definieras som τ=T1+1 till 

τ=T2. Estimeringsperioden används för att uppskatta den förväntade avkastningen, och i enighet med 

MacKinlay (1997) är estimeringsperioden 120 handelsdagar före eventfönstret och definieras som 

L1=T1-T0. Estimeringsperioden börjar dag -130 och slutar dag -11 före eventdagen då överlappning av 

estimeringsperioden och eventfönstret ska undvikas. Abnorm avkastning undersöktes från 10 

handelsdagar före till 10 handelsdagar efter annonseringstillfället (t=0). Eventfönstret är därmed 21 

handelsdagar och definieras som L2=T2-T1.  

 

Figur 1, tidslinje för eventstudien 

 

Figuren visar hur tidslinjen för eventstudien ser ut. Estimeringsperioden, L1, äger rum 130 till 11 handelsdagar före dagen 

annonseringen om aktieåterköp görs, här benämnt som eventdag 0. Eventfönstret, L2, äger rum tio handelsdagar före 

eventdagen till och med tio handelsdagar efter eventdagen. 

 

För att mäta prispåverkan kring tidsperioden vid annonseringen av återköp användes 

marknadsmodellen, som ser ut som på följande sätt 

 

Ri,t = αi +  βiRm,t + εi,t            (1) 

 

där Ri,t är den totala avkastningen för företag i vid tidpunkt t och Rm,t är avkastningen för SIXRX 

totalavkastningsindex vid tidpunkt t. αi  och βi  är parametrar för marknadsmodellen där αi är interceptet 

för företag i och βi  är riktningskoefficienten för företag i. εi,t är en felterm som representerar den 

avkastning för företag i som marknadsmodellen inte kan förklara och har väntevärdet noll.  
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För att beräkna parametrarna för marknadsmodellen användes OLS-regression. De skattade värdena 

för marknadsmodellen beräknades för varje event under estimeringsperioden L1. Abnorm avkastning 

för företag i för dag τ under eventfönstret beräknas som  

 

ARi,τ = Ri,τ - âi - βiRm,τ   t = T1+1,..., T2         (2) 

 

där ARi,τ abnorm avkastning för företag i under tidsperiod τ, âi och i är skattade parametrar från 

marknadsmodellen. 

 

Vidare beräknades genomsnittlig abnorm avkastning vid tidpunk t som: 

           (3) 

 

Variansen för den genomsnittliga abnorma avkastningen beräknades som: 

 

           (4) 

 

Där N är antal observationer i urvalet och i2 är den skattade variansen för feltermen i 

marknadsmodellen beräknad utifrån estimeringsperioden.  

 

Genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning beräknades som följande: 

          (5) 

 

Variansen för den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen beräknades: 

         (6) 

 

För att testa nollhypotesen i hypotes 1 beräknades ett t-värde genom att dividera den genomsnittliga 

kumulativa abnorma avkastningen med roten ur variansen för den genomsnittliga kumulativa abnorma 

avkastningen och ser ut på följande vis: 

 

         (7) 

 

T-värdet studerades sedan på 10%, 5%, och 1% signifikansnivå. 
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5 Deskriptiv statistisk 
Tabell 2 visar antal annonseringar av utnyttjandet av återköpsprogram för varje år under perioden 2010 

till 2017. Totala antalet annonseringar under perioden var 155. I alla annonseringar utom en var 

styrelsen bemyndigad att återköpa upp till 10% av företagets totala antal aktier, vilket är det maximala 

antalet företaget får äga. I genomsnitt annonserade styrelsen att återköpa 5,4% av totala antalet aktier.  

 

Tabell 2 

Annonsering av utnyttjanden av återköpsprogram 

 

Tabellen visar annonseringar av utnyttjanden av återköpsprogram på Nasdaq Stockholm under perioden 2010 till 2017. 

Andel bemyndigande är den andel av företagets totala aktier som aktieägarna bemyndigade styrelsen att inneha. Sökt andel 

är den andel av företagets totala aktier som styrelsen ämnar att återköpa med återköpsprogrammet. 

 

Tabell 3 visar antal motiv per annonsering av utnyttjande av återköpsprogram samt frekvensen av 

motiven. Flera motiv kan ges för en annonsering. Urvalet består av 154 annonseringar. Endast tre 

motiv kunde urskiljas från annonseringarna och kategoriseras som följande: 

 

Incitamentsprogram: Aktieåterköp för att förse incitamentsprogram. 

Kapitalstruktur: Justering av företagets kapitalstruktur eller distribution av överskottslikviditet. 

Förvärv: Aktier till syftet att användas i framtida förvärv av andra företag eller egendom. 
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Tabell 3 

Återköp uppdelade efter motiv och antal 

 

Tabellen visar uppdelningen av antal motiv till annonseringen av utnyttjandet av återköpsprogram där en annonsering kan 

åberopa flera motiv. Urvalet innehåller 154 annonseringar genomförda av företag på Nasdaq Stockholm under perioden 

2010 till 2017.  

 

Tabell 4 visar den sökta andelen aktier för de bakomliggande motiven och är uppdelat utefter om 

motivet var det enda motivet eller minst ett av motiven som gavs till aktieåterköpsprogrammen. Den 

genomsnittliga sökta andelen när kapitalstruktur var det enda motivet uppgick till 7,57% och 7,1% när 

det var minst ett av motiven. När förvärv gav som enda motiv uppgick den genomsnittliga sökta 

andelen till 1,78% och 6,54% när det var minst ett av motiven. Notera dock att endast en annonsering 

hade förvärv som enda motiv. Den genomsnittliga sökta andelen när incitamentsprogram var det enda 

motivet uppgick till 1,05% och 3,03% när det var minst ett av motiven.  

 

Tabell 4 

Sökt andel av totala antal aktier uppdelat utefter motiv givet vid annonseringen 

 

Tabellen visar den andel av företagets totala aktier som styrelsen ämnar att återköpa med återköpsprogrammet uppdelat 

utefter motiv givet vid annonseringen. Enda motiv innebär att aktieåterköpsprogrammet endast hade det motivet till 

aktieåterköpet. Alla observationer tar med alla aktieåterköpsprogram där motivet ges som minst ett av motiven till 

aktieåterköpet.  
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Tabell 5 visar antalet observationer med bakomliggande motiv uppdelade mellan tidsperioderna 2000-

2009 hämtade från Råsbrant (2013) och 2010-2017. Antalet aktieåterköp där bakomliggande motiv 

rapporterades var 126 under perioden 2000-2009. Under perioden 2010-2017 annonserades 154 

aktieåterköp med bakomliggande motiv. Andelen aktieåterköp med motiv att förse 

incitamentsprogram ökade från 33% till 45% medan motiv att förändra kapitalstrukturen och förvärv 

var detsamma, 66% respektive 26%. Andelen aktieåterköp med motiv att förbättra nyckeltal var mellan 

åren 2000-2009 10% och att företagen ansåg återköpet vara en god investering  var 5%. Dessa två 

motiv kunde inte identifieras mellan tidsperioden 2010-2017. 

 

Tabell 5  

Antalet observationer med bakomliggande motiv uppdelade mellan tidsperioderna 2000-2009 

och 2010-2017 

 

Tabellen visar antalet annonseringar av utnyttjande av aktieåterköp uppdelade efter bakomliggande motiv mellan 

tidsperioderna år 2000-2009 hämtade från Råsbrant (2013) och 2010-2017. Siffror i parenteser visar andelen av totala 

observationer i procent. 
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6 Resultat från eventstudie 

6.1 Abnorm avkastning vid annonsering av utnyttjande av aktieåterköpsprogram 
Figur 2 visar den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen runt annonsering av utnyttjande 

av återköpsprogram. Figur 2 visar att annonseringen av aktieåterköp resulterar i en positiv abnorm 

avkastning vid annonseringsdagen utan någon signifikant abnorm avkastning innan eller efter 

annonseringsdagen. 

 

Figur 2 

Figur 2 visar genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning runt annonseringstillfället av 

utnyttjanden av återköpsprogram 

 

Figuren visar genomsnittlig kumulativ abnorm avkastning i procent vid annonseringen av utnyttjandet av återköpsprogram 

av företag på Nasdaq Stockholm under perioden 2010 till 2017. Urvalet innehåller 97 annonseringar där ingen annan 

prispåverkande information meddelats i annonseringen. Den kumulativa avkastningen är beräknad med genomsnittlig 

abnorm avkastning från 10 handelsdagar före annonseringen till 10 handelsdagar efter. 

 

6.2 Abnorm avkastning vid annonsering av utnyttjande av aktieåterköpsprogram 

med hänsyn till motiv 
Tabell 6 visar den kumulativa genomsnittliga abnorma avkastningen vid annonseringstillfället av 

utnyttjande av aktieåterköpsprogram uppdelat efter antal observationer, motiv givna vid 

annonseringen och antal, där minst ett av motiven ges och ingen annan prispåverkande information 

meddelats i annonseringen. Observera att vid en annonsering kan fler än ett motiv ges och en 
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observation rapporteras om annonseringen innehåller minst ett av motiven. Till exempel 

ges incitamentsprogram som motiv i totalt 30 annonseringar men 23 annonseringar hade 

incitamentsprogram som enda motiv. 

 

Tabell 6 

Återköp uppdelade efter motiv och antal observationer samt kumulativ genomsnittlig abnorm 

avkastning för alla observationer och för varje motiv 

 

Tabellen visar alla observationer samt uppdelningen efter motiv till annonsering av utnyttjandet av återköpsprogram och 

antal där ingen annan prispåverkande information meddelats i annonseringen. Urvalet innehåller 97 observationer gjorda 

under perioden 2010 till 2017. Kumulativ genomsnittlig abnorm avkastning (CAR) är i procent och är beräknad där minst 

ett av motiven är givna i annonseringen. Dag 0 är annonseringstillfället (t-värde i parenteser). *, ** och *** indikerar 

signifikansnivå på 10%, 5% respektive 1%. 

 

Resultatet från eventstudien visar att den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen före 

annonseringstillfället för alla observationer uppgick till 0,38% men är inte signifikant. Detta skiljer sig 

från ett antal tidigare studier där annonseringstillfället föregås av en negativ abnorm avkastning. Den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen vid annonseringstillfället för hela urvalet uppgår till 

1,341% på 1% signifikansnivå. Därmed förkastas nollhypotesen på 1% signifikansnivå i 

undersökningens hypotes, H1.  

 

Resultat är lägre än vad som uppmätts i tidigare studier som abnorm avkastning Ikenberry et al. (1995) 

med 3,54%, Peyer och Vermaelen (2005) med 2,94% och Råsbrant (2013) med 1,94% Den 

genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen beräknas även för varje enskilt motiv där 

annonseringen innehöll det specifika motivet. Vid annonseringstillfället där kapitalstruktur och förvärv 
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gav som motiv uppgår den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen till 1,5% för 

kapitalstruktur och 1,332% för förvärv med en signifikansnivå på 1% för båda motiven. Även detta 

resultat är lägre än det som uppmättes av Råsbrant (2013) som rapporterade 2,6% för kapitalstruktur 

och 2,5% för förvärv. Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen vid annonseringstillfället 

där incitamentsprogram gavs som minst ett av motiven uppgick till 0,915% med en signifikansnivå på 

5%. Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen efter annonseringstillfället resulterade inte 

i någon signifikant avkastning för varken hela urvalet eller varje enskilt motiv. 

 

7 Diskussion 
Som framgår av tabell 5 har andelen annonseringar med incitamentsprogram som motiv ökat från 33% 

till 45%. Det är i linje med den utveckling som skett på den svenska marknaden. Det ökande 

användandet av incitamentsprogram i svenska företag har lett till en ökning av andelen 

aktieåterköpsprogram med motivet att förse incitamentsprogram. Detta är även i enighet med 

Weisbenner (2000) och Fenn och Liang (2001) att företag med incitamentsprogram är mer sannolika 

att använda aktieåterköp för att förse incitamentsprogram. 

 

Andelen annonseringar med förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet nästan 

helt oförändrad på runt 66%. Detta är en indikation på att aktieåterköp fortfarande är ett väldigt 

flexibelt sätt att förändra avkapitalstruktur/distribuera tillfällig överskottslikviditet till aktieägarna på 

ett sätt som utdelningar inte kan som resultatet ifrån Brav et al (2005) påvisar. Även andelen 

annonseringar med förvärv av företag eller annan egendom är oförändrad på 26%.  

 

Intressant nog hade inte en enda annonsering varken förbättring av nyckeltal eller god investering som 

motiv. Även om andelen av annonseringar med förbättring av nyckeltal och god investering var låga 

under perioden 2000-2009, 10% respektive 5%, är det en anmärkningsvärd förändring. En förklaring 

kan vara att svenska företag anser att nyckeltal inte är en viktig faktor att tänka på vid aktieåterköp 

trots att det kan användas av investerare för att bedöma prestation. Med tanke på att Brav et al. (2005) 

fann att 76,1% av de 167 företag som genomför aktieåterköp anser att nyckeltal som vinst-per-aktie är 

en viktig eller mycket viktig faktor verkar det osannolikt att företagsledare i Sverige inte skulle anse 

att förbättring av nyckeltal är irrelevant. 

 

Resultatet för den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen vid annonseringstillfället på 

1,341% i denna studie är noterbart lägre än tidigare studier där abnorma avkastningen uppgår till 
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mellan 2-4%. Detta trots att studien undersöker annonseringar av utnyttjande av aktieåterköpsprogram. 

Till skillnad från ett antal tidigare studier föregås inte annonseringstillfället av en negativ abnorm 

avkastning. Eftersom företagen kan välja när aktieåterköpsprogrammet ska utnyttjas kan de vänta med 

att annonsera det till den tid då den anser att aktien är undervärderad. Då annonseringstillfället inte 

föregås av en negativ abnorm avkastning kan vara en indikation på att aktieåterköpsprogrammen som 

annonserats under perioden inte haft undervärdering som ett underliggande motiv till återköpet. 

 

Den genomsnittliga kumulativa abnorma avkastningen vid annonseringstillfället där 

incitamentsprogram gavs som minst ett av motiven uppgick till 0,915% med en signifikansnivå på 5% 

och är jämförbart med Råsbrant (2013) som uppmätte 0,86%. Resultatet indikerar att annonseringen 

av aktieåterköp med syftet att finansiera företagets incitamentsprogram inte resulterar i samma positiva 

abnorma avkastning som annonseringar av återköp där motivet till återköpet är förändring av 

kapitalstruktur/distribution av överskottlikviditet och förvärv av företag eller annan egendom vilket är 

i linje med the option-funding hypothesis i Kahle (2002). Med hänsyn till den relativt låga abnorma 

avkastningen för de andra motiven i denna studie jämfört med tidigare studier är skillnaden i abnorm 

avkastning mellan incitamentsprogram och de andra motiven mindre anmärkningsvärd. 

 

I tabell 4 visas skillnader i den sökta volymen aktieåterköp beroende på bakomliggande motiv. Här 

isolerades de återköp som hade minst ett av motiven angivna. Annonseringar av aktieåterköpsprogram 

med motivet att förse incitamentsprogram sökte i genomsnitt 3,03% vilket en mycket lägre sökt volym 

än annonseringar av aktieåterköpsprogram med syfte att förändring kapitalstrukturen/distribution av 

överskottslikvidiet och förvärv, där den sökta andelen var 7,1% respektive 6,54%. Denna stora 

volymskillnad kan förklara en del av skillnaden i den abnorma avkastningen vid annonseringen av 

aktieåterköpen då den sökta andelen ger en indikation på hur stor aktieåterköpsprogrammet är och 

därmed påverka marknadsreaktionen vid annonseringstillfället.   

 

8 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka de bakomliggande motiv till aktieåterköp i Sverige mellan 

åren 2010 till 2017 för att se vilka motiv företag har när de utnyttjade aktieåterköpsprogram. Vidare 

undersöktes även den abnorma avkastningen vid annonseringen av utnyttjandet av 

aktieåterköpsprogram med hänsyn till motivet bakom återköpet. Studien drar nytta av det faktum att 

svenska företag måste ange vilka motiv de har till sina aktieåterköpsprogram samt att de måste 

annonsera när de tänker utnyttja aktieåterköpsprogram. 
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Studiens resultat visar att företag har tre olika motiv till aktieåterköp. Motiven är att förse sina 

incitamentsprogram, förändring av kapitalstruktur/distribution av överskottslikviditet och 

tillhandahålla aktier för förvärv av företag eller annan egendom. Det skiljer sig från en tidigare studie 

på den svenska marknaden som även identifierade förbättring av nyckeltal och god investering utöver 

de motiv som kunde identifieras i denna studie. Företagen anger färre motiv än de tidigare gjorde och 

fördelningen hos de olika motiven har förändrats. Enligt denna studie har det blivit vanligare att utföra 

aktieåterköp med syfte incitamentsprogram. 45% av alla annonseringar gjorda under perioden 2010-

2017 hade att förse incitamentsprogram som minst ett av motiven vilket är en ökning från tidigare 

period. Detta är i linje med den ökande användningen av incitamentsprogram i Sverige. 

 

Resultatet från studien visar att annonseringen av utnyttjande av aktieåterköp på den svenska 

marknaden resulterar i en positiv abnorm avkastning på 1,341% vid annonseringstillfället för hela 

urvalet. Därmed förkastas nollhypotesen i uppsatsens första hypotes, H1. Med hänsyn till 

bakomliggande motiv vid annonseringen uppmättes 1,5% för kapitalstruktur/distribution av 

överskottslikviditet, 1,332% för förvärv av företag eller annan egendom och 0,915% för 

incitamentsprogram. Resultaten är signifikanta men visar en lägre abnorm avkastning vid 

annonseringstillfället än ett antal tidigare studier.  

 

8.1 Vidare forskning 
För framtida forskning anser författarna att en kvalitativ undersökning på området hade varit intressant. 

Intervjuer med företagsansvariga för aktieåterköp kan ge en djupare förståelse för området som analys 

av annonseringar inte kan. Det fördelaktiga med intervjuer är att det ger möjligheten att ställa 

följdfrågor och då en bättre kunskap om resonemanget bakom de motiv som företagen har och hur de 

ser på den framtida utvecklingen inom området.  

 

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka hela tidsperioden, från år 2000 fram till idag, för att 

få en tydligare helhetsbild. Vidare hade det även gjort det enklare att undersöka och urskilja 

förändringar över tid och eventuellt trender. Genom att undersöka samtliga år då aktieåterköp varit 

lagligt på den svenska marknaden bildas ett helhetsperspektiv och mer gedigna slutsatser kan dras. 

Vidare hade ingen jämförelse med studier som täckt tidigare tidsperioder behövts göras. Detta skulle 

leda till mer jämförbara resultat.    
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Bilaga 1 

Företag   Datum för pressmeddelande 

AB Novestra 2012-02-13 

AB Novestra 2012-06-15 

Acando AB 2010-08-13 

Acando AB 2011-02-10 

Acando AB 2011-03-23 

Acando AB 2011-05-06 

Acando AB 2011-08-31 

Acando AB 2011-10-26 

Acando AB 2012-03-22 

Acando AB 2012-04-27 

Acando AB 2012-12-14 

Acando AB 2013-05-03 

Addnode Gruop AB 2010-12-08 

Addtech AB 2013-08-28 

Addtech AB 2014-08-27 

Addtech AB 2015-09-16 

Ahlsell AB 2017-10-20 

Ambea AB 2017-11-17 
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Arise Windpower AB 2012-08-06 

Atlas Copco 2010-02-02 

Atlas Copco 2010-04-29 

Atlas Copco 2011-04-21 

Atlas Copco 2012-04-30 

Atlas Copco 2013-04-30 

Atlas Copco 2014-04-30 

Atlas Copco 2015-04-29 

Atlas Copco 2016-02-27 

Atlas Copco 2017-04-27 

Attendo 2016-09-23 

Attendo 2017-09-05 

Avanza Bank 2011-07-25 

Axfood AB 2017-04-20 

BillerudKorsnäs 2017-09-11 

Biotage AB 2010-05-24 

Biotage AB 2011-05-06 

Biotage AB 2012-04-27 

Biotage AB 2013-04-26 
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Biotage AB 2014-04-28 

Biotage AB 2015-04-29 

Biotage AB 2016-04-29 

Biotage AB 2017-04-28 

Bravida Holding 2016-02-18 

Bravida Holding 2017-10-02 

Bure Equity AB 2011-04-29 

Bure Equity AB 2012-04-26 

Bure Equity AB 2013-04-22 

Bure Equity AB 2014-04-25 

Bure Equity AB 2017-05-03 

Christian Berner Tech Trade 2017-05-22 

Concentric AB 2015-05-11 

Concentric AB 2016-05-02 

Concentric AB 2017-05-08 

Corem Property Group 2016-05-03 

Corem Property Group 2017-07-24 

Eastnine AB 2017-06-30 

Eastnine AB 2017-09-29 
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Eastnine AB 2017-12-22 

Enea AB 2016-05-11 

Fabege AB 2010-02-18 

Fabege AB 2010-04-29 

Fabege AB 2011-08-08 

Fabege AB 2012-05-11 

Gunnebo AB 2016-02-09 

Hansa Medical AB 2017-04-27 

Intrum Justitia AB 2014-04-24 

Intrum Justitia AB 2014-07-17 

Intrum Justitia AB 2014-10-22 

Intrum Justitia AB 2015-04-23 

Intrum Justitia AB 2015-10-21 

Investment AB Latour 2012-05-11 

Investment AB Latour 2013-05-15 

Investment AB Latour 2014-05-09 

JM AB 2012-05-08 

JM AB 2013-04-26 

JM AB 2014-04-25 



 31 

JM AB 2015-04-24 

JM AB 2016-04-22 

JM AB 2017-04-27 

Karolinska Development AB 2012-09-28 

Karolinska Development AB 2013-08-22 

Lagercrantz Group AB 2010-09-01 

Lagercrantz Group AB 2011-08-31 

Lagercrantz Group AB 2012-08-29 

Lagercrantz Group AB 2013-08-28 

Lagercrantz Group AB 2014-08-27 

Lagercrantz Group AB 2015-11-10 

Medivir 2015-05-06 

NCC AB 2012-04-27 

NCC AB 2013-05-03 

NCC AB 2014-04-02 

NCC AB 2016-07-20 

NCC AB 2017-04-28 

Nederman 2014-01-03 

OEM International AB 2011-11-03 
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OEM International AB 2012-04-27 

OEM International AB 2013-04-23 

OEM International AB 2014-04-30 

Orexo AB 2012-07-16 

Orexo AB 2015-06-17 

Orexo AB 2016-09-22 

Oriflame Cosmetics S.A. 2013-01-02 

Peab AB 2010-02-17 

Peab AB 2010-06-02 

Peab AB 2010-07-02 

Phonera AB 2011-08-22 

Proact IT Group AB 2010-09-07 

Proact IT Group AB 2014-10-29 

Proact IT Group AB 2016-07-19 

Probi AB 2011-03-07 

Probi AB 2011-08-15 

Sagax 2013-12-16 

Semcon 2017-12-06 

Skanska 2011-04-06 
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Skanska 2012-04-13 

Skanska 2014-04-04 

Sweco AB 2010-04-29 

Sweco AB 2011-02-22 

Sweco AB 2011-04-13 

Sweco AB 2012-04-17 

Sweco AB 2013-04-17 

Sweco AB 2017-05-10 

Swedbank 2011-04-28 

Swedish Match 2017-06-20 

Swedish Orphan Biovitrum 2016-07-15 

Swedish Orphan Biovitrum 2017-07-19 

Telia Company 2013-04-18 

Telia Company 2014-04-22 

Telia Company 2015-04-28 

Telia Company 2016-04-29 

Telia Company 2017-04-27 

Wallenstam AB 2013-04-23 

Wallenstam AB 2014-04-29 

Wallenstam AB 2015-04-28 
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