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SAMMANFATTNING 

Den 10 mars år 2000 blev det tillåtet för publika aktiebolag att förvärva sina egna aktier i 

Sverige. Många bolag har det sett den nya möjligheten att genomföra återköp av egna aktier, 

av olika anledningar, vilket har lett till att flera publika aktiebolag genomför återköpsprogram.  

Syftet med denna studie är undersöka hur återköp påverkar aktiernas likviditet genom att 

studera spreaden och volatiliteten i de perioder som företaget inte får genomföra återköp. 

Tidsperioden som studeras är åren 2010 till 2013. 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i spread och volatilitet mellan de 

perioder som återköp får ske och de peioder som inte tillåter återköp. 

Nyckel ord: Återköp av egna aktier, spread, volatilitet, tysta perioder 
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1. Inledning 

När ett företag redovisar ett positivt nettoresultat ställs det inför valmöjligheter om hur detta 

skall disponeras. I princip gäller att företaget kan välja att: a) lämna en traditionell 

aktieutdelning, b) balansera resultaten i räkenskaperna samt c) initiera ett aktieåterköp. 

Naturligtvis kan företaget även välja att utföra en kombination av dessa möjligheter. 

Beträffande det tredje alternativet finns det olika metoder för att utföra ett återköp. En av 

dessa metoder innebär att ett offentligt erbjudande1 lämnas till samtliga aktieägare. En annan 

metod är att förvärva aktierna direkt på marknaden2 (Ikenberry et al., 1995).  Återköpen 

skapar även valmöjligheter beträffande de återköpta aktiernas framtid. Företaget kan välja att 

använda  aktierna  som  likvid  vid  förvärv  eller  behålla  aktierna  (“treasure  stock”). 

Vermaelen (1981) visar på att både återköp som riktas direkt till aktieägarna och återköp via 

marknaden innebär att företagen ger tydliga signaler till marknaden. Oavsett vilken 

återköpsform som företagen väljer att använda vid förvärven uppfattar marknaden signalen 

om ett återköp som att företagets aktier är undervärderade. Dock har det visat sig att om 

företaget valt att utföra offentliga erbjudanden ger det starkare och tydligare signaler om 

undervärdering  till  marknaden.  D’Mello  och  Shroff  (2000)  kom  i  sin  studie  fram  till  att  74  %  

av de företag som genomförde offentliga erbjudanden kunde anses vara undervärderade, 

något som visar på att signalerna och de bakomliggande orsakerna till återköp är förknippade 

med varandra. 

Antalet företag som väljer att förvärva sina egna aktier via marknaden ökar enligt studier på 

både den amerikanska (Grullon & Michaely, 2002) och kanadensiska marknaden (Ikenberry 

et al., 2000). Grullon och Michaely (2002) studie på den amerikanska marknaden anger att 

andelen företag som köper tillbaka aktier ökat markant under de senaste 20 åren samtidigt 

som de hävdar att återköp mer eller mindre har ersatt traditionell aktieutdelning. 

                                                 
1 ”Tender  offering  repurchases”  kommer  i  denna  studie  vara  översatt  som  ”offentliga  erbjudanden”.   
2 ”Open   market   repurchases”   kommer   i   denna   studie   vara   översatt   till   ”förvärv   direkt   från   marknaden”   och  
kommer vara den återköpsform som de studerade företagen genomför. 
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I flertal länder har återköp via marknaden varit tillåtet under många år. I Sverige är denna 

form av återköp fortfarande en relativt ny företeelse då Sverige, som sista europeiska land, 

tillät detta först den 10 mars år 2000 (Regeringens proposion 1999/2000:34). 

Studier har gjorts i andra länder om vilken effekt återköp har på aktiens likviditet3  och 

resultaten är varierande (Ginglinger & Hamon, 2007; Cook et al., 2004). Att aktiens likviditet 

är relevant för både investeraren samt företaget som har emitterat aktierna visas i en studie av 

Banerjee et al., (2007). Investerare föredrar att handla med likvida aktier vilket tenderar att 

reducera värdet på de illikvida aktierna. Den rationella investeraren föredrar även att 

kompenseras med en högre avkastning framför att sälja sin illikvida aktie då 

transaktionskostnaden anses vara för hög. Företaget använder sig av en ökad utdelning för att 

genom detta stimulera till ett högre pris på aktierna och skapa en ökad handel. Detta 

sammantaget sett medför ökade prestationskrav samt en högre kostnad för företaget. En hög 

transaktionskostnad missgynnar med andra ord både investerare och företag. Då det inte finns 

någon forskning på den svenska marknaden om hur återköp påverkar aktiens likviditet 

genomför företag återköp utan att veta vilka effekter det kan få för både företaget och 

investerare. 

1.1 Problematisering 

Då återköp av aktier enligt tidigare studier visar på ett ökat intresse (Grullon & Michaely, 

2002; Ikenberry et al., 2000) tilltar även intresset för vilka effekter återköp har.  Ledningen i 

företagen anser att anledningen till att de genomför återköp beror på undervärdering (Lane et 

al., 1989) och att de överför värde till aktieägarna (Barclay & Smith, 1988). Tidigare studier 

av exempelvis Ginglinger och Hamon (2007) demonstrerar dock att aktiens likviditet minskar 

vid återköp. Om följden av återköp är att aktiens likviditet minskar uppfylls inte ledningens 

syfte med att genomföra återköpsprogram. Det uppstår då även konsekvenser för både företag 

och aktieägare. Att inneha likvida aktier är av intresse för investerare då det innebär att de lätt 

                                                 
3 Likviditeten hos aktier mäts genom spread och volatilitet. Spreaden anger den skillnad som finns mellan 
aktiens köp- och säljkurs på marknaden. Volatiliteten är ett mått på hur aktiekursen varierar från medelvärdet. 
Likvida aktier har hög omsättning och hög handelsaktivitet i marknaden och de har även en låg spread och en låg 
volatilitet. Illikvida aktier har låg omsättning och låg handelsaktivitet i marknaden samt en hög spread och en 
hög volatilitet. Spread är ett vedertaget begrepp i Sverige och kommer därmed ej översättas. 
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kan omsätta sina aktier och transaktionskostnaderna är låga. Detta medför att om återköp 

påverkar likviditeten negativt påverkas även investerarna negativt. Det blir svårare att omsätta 

aktierna och transaktionskostnaderna ökar. För att kompenseras för detta kräver investerarna 

en ytterligare riskpremie vilket ökar avkastningskraven för företagen.  

De studier som har genomförts under senare år har fokuserat på återköpens påverkan på 

likviditeten genom att studera variablerna spread och volatilitet, dock har studier med denna 

utgångspunkt ännu ej genomförts i Sverige. Fokuseringen på just spreaden beror på den 

kopplingen den har till de ökande transaktionskostnader som investerarna upplever vid en hög 

spread. Detta medför att den har en nära koppling till likviditetens hos aktierna. Resultaten 

från dessa tidigare studier är skiftande, spreaden ses både öka samt avta vid återköp beroende 

på vilket land som är utgångspunkten i undersökningen (Ginglinger & Hamon, 2007; Cook et 

al., 2004).  

Det finns endast ett fåtal utförda studier med syfte att studera återköp av aktier på den svenska 

marknaden (Råsbrant, 2013; De Ridder & Råsbrant, forthcoming)4. Ingen av dessa studier har 

studerat vilken effekt återköp har på aktiens likviditet, trots att det i Sverige finns en unik 

regel för när ett företag inte får genomför återköp. Ett förbud mot handel finns under en 30 

dagars period, en så kallad tyst period. Denna period påbörjas 30 dagar före det datum då 

företaget avser att lämna ekonomisk information till marknaden. Detta skapar en unik 

möjlighet att studera marknadens reaktioner och effekterna på aktiens likviditet då det går att 

jämföra perioder då företag får göra återköp med perioder då företag ej får genomföra 

återköp. Utöver lagstiftningen har Sverige även krav på att information om till exempel 

företagens förvärv av egna aktier skall redovisas. Genom att utnyttja denna fördel i 

lagstiftningen tillsammans med tillgång till data om återköpen finns ett gynnsamt underlag till 

en studie av effekten på aktiernas likviditet. Sammantaget leder detta till ett intresse av att se 

hur likviditeten hos aktierna påverkas av återköp på den svenska marknaden. 

 

                                                 
4 Råsbrants (2013) studie behandlar den prispåverkan som uppkommer vid återköp, 
De Ridder och Råsbrant (forthcoming) undersöker om frekvensen av återköpsprogram påverkar värderingen av 
företaget.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera hur svenska företags förvärv av egna aktier påverkar 

aktiernas likviditet genom att se till förändringar i variablerna spread och volatilitet. Studien 

syftar till att klargöra huruvida återköp skapar skillnader i likviditeten hos aktierna mellan de 

tysta och de tillåtna perioderna. Forskningsfrågan i denna undersökning formulerad enligt 

påföljande: Hur påverkar återköp på den svenska marknaden aktiens likviditet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Urvalet till denna studie består av 77 svenska företag som är noterade på Stockholm Stock 

Exchange och har genomfört återköpsprogram under åren 2010 till 2013. Tiden för 

undersökningen kommer att avgränsas till åren 2010 till 2013 då detta ger ett statistisk 

säkerställt urval av antal observationer till undersökningen. Denna undersökning kommer inte 

att undersöka vilken påverkan återköp har på aktiepriset då studien syftar till att se 

förändringen i aktiens likviditet och inte vilken effekt återköp får på priset.   

 

1.4 Disposition 

I avsnitt 2 presenteras den relevanta teorin. Avsnitt 3 redogör för den metod som används i 

studien samt innehåller en presentation av den insamlade data. Under avsnitt 4 kommer 

resultaten av studien presenteras och avsnitt 5 innehåller en analys av dessa resultat. Avsnitt 6 

innehåller en avslutande diskussion med författarnas egna tankar om ytterligare orsaker till 

det uppkomna resultatet. I avsnitt 7 återfinns den slutsats som dras utifrån resultaten i studien. 

Ett förslag till vidare forskning presenteras under avsnitt 8.  
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2. Teori 

2.1 Teoretiska motiv till återköp – en litteraturöversikt 

Återköpens effekter samt de underliggande orsakerna till varför och hur återköpen används 

har tidigare väckt intresse. Detta går att utläsa utifrån den gedigna volym av tidigare studier 

som genomförts. Studier utifrån marknads- samt ledningsperspektivet har beskrivits av 

exempelvis  Ikenberry  et  al.  (1995)  som  i  sin  studie  har  fokus  på  “Signalling Theory”. Denna 

teori anger att det finns en informationsasymmetri mellan företagsledning och marknad. Då 

ett företag offentliggör att de skall genomföra ett återköp kommer marknaden att tolka detta 

som att aktien är undervärderad. Detta eftersom marknaden anser att ledningen har bättre 

information om bolaget och aktien och om då ledningen investerar i aktierna tolkas detta som 

att aktierna bör ha ett högre värde. Är det en effektiv marknad kommer priset på aktien att 

justeras omedelbart (Ikenberry et al., 1995).  

Även Vermaelen (1981) behandlar denna teori. I denna studie tas dock fler teorier upp om 

varför  företag  gör  återköp  och  hur  det  påverkar  marknaden.  “Leverage Theory“  innebär  att  om  

företaget gör återköp av aktier finansieras det genom nya lån. Eftersom räntebetalningarna är 

avdragsgilla, vilket har en positiv effekt på aktiepriset, kan det gynna aktieägarna. Med 

“Dividend or Personal Taxation Theory“   avses   att   personliga   skattebesparingar   för  

aktieägarna kan leda till att bolaget gör återköp av aktier för att minska de skatter en 

aktieägare skulle ha erlagt. Genom denna åtgärd så ökar aktiernas värde medan den personliga 

beskattningen som uppstår vid utdelning blir lägre för aktieägarna. Denna teori var främst 

tillämpbar på den amerikanska marknaden då skatten för aktieutdelning var högre än skatten 

för kapitalinkomst något som senare förändrades.  

Barclay och Smith (1988) argumenterar för att om företaget väljer att förvärva sina egna 

aktier, anses återköpen vara ett alternativ till utdelning och kan leda till att överföra värde till 

aktieägarna från bolaget. Lane et al., (1989)  hävdar att företagsledningen gärna vill framhålla 

att anledningen till återköp är att aktien är undervärderad. Det anses därför vara en god 

investering att förvärva aktier både för företaget och dess aktieägare. 
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Trots att det i tidigare studier om återköp på andra marknader indikerat på positiva effekter för 

företag och aktieägare behöll Sverige länge sitt förbud mot återköp. Anledningen till detta 

berodde först på att Sverige ansåg att förbudet mot återköp var ett borgenärsskydd men sedan 

att det även fanns farhågor att företag skulle komma att utnyttja återköpen för att manipulera 

priserna, vilket skapar negativa effekter för aktieägarna (Råsbrant, 2013, s. 20). 

Det finns även andra anledningar till att ett företag genomför återköp och en av dem är att ett 

hot om fusion har uppkommit. Dittmar (2000) menar att företaget kan försvåra uppköpet 

genom att använda sitt överskottskapital till att förvärva egna aktier som därmed fördyrar ett 

förvärv. De företag som är aktuella för uppköp är oftast är små, privatägda bolag med 

begränsade skulder och som har goda finansiella tillgångar enligt Nadant och Perdreau 

(2006). Tidigare studier av Dittmar (2000) visar att med hjälp av återköpsprogram kan 

företaget köpa tillbaka egna aktier, leder detta till en minskning av företagets finansiella 

tillgångar kan det påverka priset på uppköpet. Orsaken är att företaget oftast förvärvar aktier 

som har ett lågt pris på marknaden. Detta medför att det företaget som planerar att genomföra 

uppköpet kommer att behöva betala mer för de kvarvarande aktierna på marknaden. 

Sammanfattningsvis går det att urskilja att de teoretiska motiven till återköp kan skifta men att 

en stor del får anses bero på att ledningen i företagen vill få en korrekt prissättning av sina 

aktier då de har uppfattat att dessa är undervärderade alternativ att ledningen, genom detta 

tillvägagångssätt, vill överföra värde till sina aktieägare. 

 

2.2 Aktiernas likviditet 

En aktie anses vara likvid då den är lätt att handla med, det finns både tillgång och efterfrågan 

på aktien. Ett ökat intresse och handel med en aktie resulterar i en mer korrekt prisbildning av 

aktien samt en korrektare värdering av företaget. Detta innebär att det finns ett värde av att 

sträva efter att ha en aktie med god likviditet både för investeraren och företaget. Aktiens 

likviditet påverkas främst av två variabler, dessa är spread och volatilitet. En hög spread och 

volatilitet medför ökade transaktionskostnader för aktieägarna. Anledningen till att företag bör 

sträva efter att ha likvida aktier beror dels på den ytterligare riskpremie marknaden kräver vid 

en låg likviditet (Nasdaq OMX, 2013). Riskpremien skall kompensera för den risk som 



7 

 

investerarna anser att de utsätter sig för när de handlar med illikvida aktier samt den ökade 

transaktionskostnaden som uppstår. Resultat från en studie utförd av Banerjee et al., (2007) 

fann att företaget påverkas av att deras aktier är illikvida då detta medför ett ökat 

avkastningskrav. 

Under senare år har ett flertal svenska företag tecknat en så kallad likviditetsgarant, 

anledningarna till detta kan vara flera men bland annat för att stimulera handeln med aktierna 

och på så sätt få en sådan korrekt prissättning som möjligt. Likviditetsgarant innebär att en 

garant säkerställer att det alltid finns tillgängliga köp- och säljkurserna registrerade på börsen 

vilket syftar till att medföra en låg spread och minska volatiliteten hos aktien (Nasdaq OMX, 

2013).   

  

2.3 Återköpens effekter på aktiens likviditet 

Tidigare studier som behandlar den möjliga effekten återköp av egna aktier har hos aktiens 

likviditet är begränsad. I en tidigare studie av Barclay och Smith (1988) presenteras två 

motsatta hypoteser baserade på teorier som är kopplade till återköpsprogram och likviditet.  

Deras  första  teori  är  ”Competing-market-maker theory”  vilken  anger  att  företaget  bidrar  till  att  

öka omsättningen i aktien. Marknaden uppfattar företagets handel som positivt och med detta 

följer att efterfrågan höjs och återköpen bidrar då till att öka aktiens likviditet, det vill säga 

prisspreaden sjunker. 

Den   andra   teorin   “Information asymmetry theory”   säger   att   marknaden   inte   kommer   att  

reagera med att öka sin handel av aktien på grund av återköpen. Marknaden anser att 

ledningen på företaget har bättre information och att det således inte finns samma möjlighet 

för investerarna att genomföra en korrekt värdering av aktien. Den aktuella aktiekursen anses 

inte återspegla all kurspåverkande information. Följaktligen leder detta till att intresset av att 

investera i aktien minskar och därmed avtar handeln med den. Konsekvenserna blir att 

återköpen bidrar till att försämra aktiens likviditet, det vill säga prisspreaden ökar. 
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Ginglinger och Hamon (2007) har tillgång till detaljerad data beträffande återköpsdagar för 

franska bolag. Studien de utför baseras på Barclay och Smiths (1988) klassiska artikel men 

istället för att studera vilken effekt offentliggörandet av återköpsprogrammen får studeras de 

dagar då återköp faktiskt sker. Barclay och Smiths (1988) två hypoteser testades och spreaden 

analyseras. Undersökningen ger information om att likviditeten försämras till följd av att 

företagen anses ha mer information än marknaden. De tester Ginglinger och Hamon (2007) 

utför har tidigare år testats på marknader i andra länder. På den amerikanska marknaden visar 

studier att likviditet ökar de dagar då återköpen sker genom att spreaden reduceras (Cook et 

al., 2004). En studie av Brockman och Chung (2001) visar på motsatsen då likviditeten hos 

aktierna försämras under återköpsperioden. Brockman och Chung (2001) undersöker 

tidpunkten för aktieåterköp och den inverkan återköpen har på likviditet hos aktierna på Stock 

Exchange of Hong Kong (här efter benämnd som SEHK). På SEHK är noterade företag är 

skyldiga att offentliggöra samtliga återköp i början av handelsdagen.  Även Brockman och 

Chung (2001) testar, i likhet med Ginglinger och Hamon (2007) och Cook et al., (2004) de två 

motsatta hypoteserna baserat på återköpsdatumen. Brockman och Chung (2001) kontrollerar 

för den absoluta och en relativa köp- och säljkursen under de dagar som anses vara 

återköpsdagar, jämför sedan dessa med icke-återköpsdagar och finner en signifikant reduktion 

i likviditeten. De studerar även varför ledningen väljer vissa dagar att köpa tillbaka sina aktier 

på  och  deras   resultat   förklaras  av  “Information asymmetry theory”.  Ledningen  anses  handla  

utifrån information som inte marknaden har att tillgå varvid likviditeten sjunker5. 

Cook et al., (2004) utnyttjar data baserad på en enkät från 64 företag på den amerikanska 

marknaden eftersom denna inte har samma krav på transparens, som exempelvis den svenska 

marknaden. Undersökningen pekar på att företagen till stor del handlar under specifika dagar 

för att stödja handeln med aktien, det vill säga de dagar då trycket från de aktörer som vill 

sälja sina aktier är högre än efterfrågan. Genom att företagen på detta sätt stöttar 

aktieefterfrågan kan de se en minskad spread under återköpsperioderna. Cook et al., (2004) 

gör även en jämförelse med den forskning som utfördes av Brockman och Chung (2001) på 

Hong Kongs marknad. De två undersökningarna resulterar i skilda resultat men enligt Cook et 

al., (2004) kan en förklaring till skillnaden vara de olika flaggningsreglerna i de båda 

                                                 
5 Den informerade ledningens köp ses som handel av en insider från marknadens perspektiv enligt Brockman 
och Chung (2001). 
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länderna. Företagen på den amerikanska marknaden behöver inte offentliggöra när det sker 

återköp medan företag på Hong Kongs marknad har högre informationskrav. Vid börsens 

öppning är företaget tvunget att offentliggöra information om att de under dagen kommer 

genomföra återköp. Cook et al., (2004) drar slutsatsen att differensen i flaggningsreglerna 

påverkar den effekt som återköpen har på likviditeten. Då Ginglinger och Hamons (2007) 

resultat liknar de resultaten Brockman och Chung (2001) fick på Hong Kongs marknad ansåg 

Ginglinger och Hamon att skillnaden i flaggningsregler ej har den betydelse Cook et al., 

(2004) anser. Ginglinger och Hamon (2007) menar istället på att marknaden uppfattar att det 

finns en asymmetri i informationen, precis som hypotesen säger, trots att den inte har kunskap 

om det är företaget som gör återköp eller om det är en investerare med insiderinformation. 

Ovan nämnda undersökningar bygger samtliga på studien av Barclay och Smith (1988). Då 

denna studie reproducerats i ett flertal länder ger en studie utifrån de teorier som presenteras 

en ökad relevans då möjligheten att se skillnader och likheter med andra studier uppkommer. 

Det har även skett studier i hur priset på aktien påverkas av återköp. Keswani et al., (2007) 

undersöker återköp på London Stock Exchange. Deras data baserades på 196 bolag under 

tidsperioden 1999 till 2002. Studien genomförs mellan de perioder då det är tillåtet att utföra 

återköp och de perioder då det inte är tillåtet. Undersökning visar att återköpsprogrammen 

stödjer aktiekursen då aktiekurserna i genomsnitt är cirka 2 % lägre under de första 21 

handelsdagarna för perioden då återköp inte är tillåtet. Under de perioder då återköp är tillåtet 

förbättras marknaden då de genomsnittliga aktiepriserna är högre vid dessa tillfällen. Till 

exempel medelvärdet på aktiekursen var 101 kronor och medianen 99 kronor vid 

återköpsperioden däremot var medelvärdet 99 kronor och medianen 95 kronor under de 

perioderna aktieåterköp inte var tillåtet. 

 

2.4 Regleringen av återköp på den svenska marknaden 

Återköpen för svenska bolag har ett omfattande regelverk. Den gällande rätt som finns för 

svenska publika företag som gör återköp av aktier är dels den EU-rättsliga regleringen, dels 
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den svenska lagstiftningen i form av Aktiebolagslagen (2005:551)6, Värdepappersmarknaden, 

lag (2007:528) samt lagen om Anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella 

instrument, lag (2000:1087). Utöver det finns även regler som företagen åtar sig att följa när 

de registreras på börsen (Stockholmsbörsen – Regelverk för emittenter). 

 

2.4.1 EU-direktiv 

EU-direktiven anger det minimikrav som dess medlemsländer skall uppnå. Det är sedan upp 

till medlemslandet huruvida det vill ha en hårdare reglering än den som direktivet anger. Det 

direktiv som påverkar företags återköp anger att ett återköpsprogram får vara upp till fem år 

långt, samt att det inte finns en specifik gräns för hur mycket aktier företaget får förvärva. 

Dock får företaget ej förvärva så pass mycket aktier att det minskar nettotillgångarna så att 

dessa understiger summan av aktiekapitalet och icke utdelningsbara reserver 

(Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/68/EG). 

 

2.4.2 Svensk lagstiftning 

Den svenska lagstiftningen har valt att begränsa, i förhållande till EU-direktivet 2006/68/EG, 

återköpen ytterligare. För att få till stånd ett återköpsprogram krävs det ett beslut från 

bolagsstämman med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de aktier som finns 

representerade vid bolagsstämman (ABL 19:18). Informationskravet för det förslag som 

ligger till grund för beslut om återköp på bolagsstämman finns reglerade i ABL 19:20. 

Bemyndigandet gäller under ett år, från bolagsstämma till bolagsstämma, vilket även är den 

tillåtna tidsperioden för ett återköpsprogram (ABL 19:19).  

Publika aktiebolag får göra återköp av sina aktier men det finns en begränsning, företaget får 

äga högst 10 % egna aktier (ABL 19:15). Vidare får företaget inte per dag förvärva över 25 % 

av aktierna som har omsatts under en tidigare fyra veckors period.  Det finns även regler för 

när företaget får utföra återköp och vilka medel som skall användas. Reglerna kring dessa 

                                                 
6 Aktiebolagslagen kommer fortsättningsvis förkortas till ABL. 
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punkter anger att företaget endast får använda fritt eget kapital vid återköp av aktier. Fritt eget 

kapital får inte understiga hälften av bundet eget kapital vid förvärv av aktier, företaget 

riskerar då likvidation och måste således upprätta en kontrollbalansräkning. Förvärven får 

endast ske inom det prisintervall som finns på börsen. Efter att det har skett ett förvärv av 

aktier skall det i företaget fortfarande finnas täckning för det bundna egna kapitalet (ABL 

17:3). 

Begränsningen i när återköp får ske återfinns i en insiderregel. Regeln förbjuder företag (samt 

personer som anses närstående utifrån regelverket) att utföra återköp av aktier 30 dagar före 

företaget offentliggör en ordinarie delårsrapport, rapportdagen inkluderad (Lag (2000:1087) 

om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, 15§). Företaget skall på 

förbestämda dagar offentliggöra delårsrapporter dessa datum presenteras i årsrapporterna eller 

på annat sätt offentliggörs av företagen (Värdepappersmarknadslag (2007:528) 4-7§§). 

 

2.4.3 Börs 

Utöver de föregående regelverken förbinder sig även bolagen vid noteringen till börsen att 

följa börsens regelverk. Börsen reglerar den informationsskyldighet som företagen har mot 

börsen utöver den reglering som finns inom svensk lag. Åsidosätter företagen de av börsen 

uppsatta reglerna kan det i värsta fall medföra att företaget avnoteras från marknadsplatsen. 

Enligt de reglerna som finns på börsen måste ett företag som genomför återköp bland annat 

lämna detaljer om under vilken period som ledningen syftar till att nyttja bemyndigandet, det 

högsta antalet aktier företaget har som mål att förvärva och vilket som är det högsta respektive 

lägsta priset företaget kommer att handla aktierna för. Under perioden då företagen genomför 

återköpen ställer börsen ytterligare krav på information om företagets handel. Företaget skall 

så fort som möjligt men som senast 30 minuter innan handeln påbörjas följande dag lämna 

information om hur många aktier som företaget har köpt, till vilket pris de har köpt aktier 

samt det totala innehavet av egna aktier som finns i företaget (Stockholmsbörsen – Regelverk 

för emittenter, kapitel 4). 
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3. Metod och data 

3.1 Tillvägagångssätt 

För att studera om återköp påverkar aktiens likviditet kommer det i denna studie att 

genomföras hypotestest. Hypotestest används för att se huruvida det finns ett samband mellan 

variablerna (Saunders et al., 2009, s. 450), i denna studie kommer sambanden mellan 

förändringarna i variablerna absoluta spread, relativa spread och volatilitet mellan 

återköpsperioder och tysta perioder att testas. En nollhypotes och en mothypotes är uppsatta 

och kommer att testas för att se om det finns en signifikant skillnad mellan dessa perioder. 

Hypoteserna kommer att presenteras under nästa avsnitt (3.2 Hypoteser). 

För att testa om det existerar en signifikant skillnad kommer hypoteserna att testas utifrån två 

test, ett parametriskt t-test och det icke-parametriska Wilcoxons teckenrangtest7. I t-test anses 

variablerna som testas vara parametriska och normalfördelade och då det data som används i 

denna studie utgår från samma population i båda mätningarna kommer ett parat t-test att 

genomföras (Körner & Wahlgren, 2009, s. 222f). Då antalet observationer är stort för det 

urval som kommer att testas i denna studie görs ett antagande om att variablerna är 

normalfördelade. Variablernas värde har observerats under 19185 dagar 8 . Som ett 

komplement till t-testen kommer även W-test att genomföras. Syftet med W-testen är att 

styrka de resultat som t-testen ger och W-testen kommer därmed inte att analyseras separat. 

W-test är ett icke-parametriskt test med parvisa observationer (Körner & Wahlgren, 2009, s. 

347f). Utifrån de resultat som t-testen ger och utifrån det stöd W-testen ger hämtas 

information om det finns skillnader i spreaden mellan de tillåtna och tysta perioderna och 

skillnader i volatiliteten under samma perioder. Nollhypotesen kommer i denna studie att 

kunna förkastas utifrån de signifikantnivåer som t-testen ger och kommer inte kräva att W-

testen visar lika resultat, dock vid ett sämre resultat på signifikantnivån hos W-testen kommer 

resultaten från t-testen att tolkas med försiktighet.   

                                                 
7 Wilcoxons teckenrangtest kommer vidare att anges som W-test. 
8 Se avsnitt 3.5 Deskriptiv statistik för ytterligare information. 
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Den undersökta populationens storlek kan ha effekt på testets resultat, en liten population kan 

vara okänslig och vid en liten förväntad skillnad eller relation kan det finnas ett behov av ett 

större urval (Saunders et al., 2009, s. 450). I de test som genomförs i denna studie kan urvalet 

ibland vara litet9, detta kan leda till att skillnaderna i dessa test är för små för att påverka 

testresultaten.  

De båda testens p-värde visar den sannolikhet som uppstår att felaktigt förkasta 

nollhypotesen. En nollhypotes kan förkastas utifrån tre signifikants nivåer som anger den 

procentuella risken att felaktigt förkasta nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2009, s. 347f). 

 Är p-värdet mindre än 10 % och större än 5 % kan nollhypotesen förkastas med en 

enstjärnig signifikans.  

 Är p-värdet mindre än 5 % och större än 1 % kan nollhypotesen förkastas med en 

tvåstjärnig signifikans. 

  Är p-värdet mindre än 1 % och större än 0,1 % kan nollhypotesen förkastas med en 

trestjärnig signifikans.  

 

 

 

3.2 Hypoteser 

För att klargöra huruvida återköpen påverkar aktiernas likviditet och om det finns någon 

förändring mellan de tysta och de tillåtna perioderna kommer två hypoteser, en nollhypotes 

och en mothypotes, för respektive variabel att testas. Det vill säga att hypoteserna kommer att 

testa om det existerar signifikanta förändringar i variablerna absolut spread, relativ spread och 

volatilitet. Utifrån resultaten av testerna kommer Barclay och Smiths (1988) två teorier att 

användas för att förklara den effekt återköp har på aktiens likviditet. Nedan följer en 

presentation av hypoteserna. 

                                                 
9 De tester som genomförs på företag som innehar likviditetsgarant samt de företag som genomför sitt första 
återköpsprogram består av en liten population se avsnitt 3.5 Deskriptiv statistik. 
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Nollhypotesen utgår från att det inte förekommer några förändringar i variablerna mellan de 

två perioderna. 

𝐻 = 𝐷𝑒𝑡  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠  𝑖𝑛𝑔𝑎  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑦𝑠𝑡𝑎  𝑜𝑐ℎ  𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟 
 

Då de tidigare studierna har visat på ett varierat resultat, spread och volatilitet kan ses minska 

i vissa länder och öka i andra, leder det till mot hypotesen som skall testas. 

𝐻   =   𝐷𝑒𝑡  𝑓𝑖𝑛𝑛𝑠  𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑖  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟𝑛𝑎  𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛  𝑡𝑦𝑠𝑡𝑎  𝑜𝑐ℎ  𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑟   

Dessa två hypoteser kommer att testas utifrån olika tidsperspektiv och olika uppdelningar av 

program och företag som det redogörs för under avsnitt 3.3 Data och under avsnitt 3.4 

Uppdelning av data.  

3.3 Data 

Företagen som är underlag till denna studie är svenska företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen (Stockholm Stock Exchange) samt har köpt tillbaka aktier under åren 2010 

till 2013. De data som ligger till grund för undersökningen är datumen för bolagsstämma för 

respektive företag samt de datum när företagen har offentliggjort sina delårsrapporter. Denna 

information har hämtats från själva rapporterna som i sin tur återfinns publicerade på antingen 

Finansinspektionens hemsida alternativt företagens egna hemsidor. 

Data som samlats in gör det möjligt att analysera spreaden och volatilitetens påverkan av 

återköpen då det finns tillgång till de dagar som det är tillåtet för företaget att förvärva egna 

aktier samt de tysta perioderna då de inte får förvärva dem. Enligt svensk lagstiftning är ett 

bemyndigande från bolagsstämman giltigt till nästa stämma och om återköp görs under denna 

period räknas det som ett återköpsprogram. Den sammanlagda studerade tiden utgör 3 år 

vilket möjliggör att ett företag i normalfallet kan ha genomfört upp till 3 återköpsprogram10. 

Då det är återköpsprogrammen som är det centrala i denna studie leder det till att ett företag 

                                                 
10 Genom att ett företag genomföra extra bolagsstämmor kan antalet återköpsprogram som genomförs under den 
studerade tidsperioden vara fler än tre. 
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kan förekomma som observation flera gånger om de under de studerade åren genomfört flera 

återköpsprogram.  

Samtliga företag i studien lämnar årligen 4 delårsrapporter varifrån de tysta perioderna 

infaller. Detta ger sammantaget 120 dagar per företag som årligen omfattas av tysta perioder 

under vilka det är förbjudet för företagen att genomföra återköp. För att genomföra denna 

studie har datumen för de återköpande företagens bolagsstämmor samlats in. Dessa har sedan 

kompletterats med datumen för de 4 kvartalsrapporterna som varje företag lämnar vilket 

möjliggör en lokalisering av de tysta perioderna mellan åren 2010 och 2013 (se Figur 1).  

 

Figur 1                     
Bolagsstämma               Bolagsstämma 

          Q1        Q2       Q3        Q4   
                      
                      
                      
                      
                      

Denna figur visar de tysta periodernas lokalisering, dessa symboliseras av de gråa fälten. De tysta 
perioderna utgörs av 30 dagar av vilket själva rapportdagen inkluderas som den sista dagen i denna 
period. 

 

Vid hämtning av delårsrapporternas datum används 2 källor, den ena källan utgörs av 

företagens årsredovisningar och därifrån inhämtas de planerade rapportdatum som anges, den 

andra källan är rapporterna i sig, från vilka publiceringsdatumen inhämtas och jämförs med de 

planerade för att minimera risken för felaktigheter. Om olika datum visas används det datum 

som finns i delårsrapporten. De insamlade rapporteringstillfällena för ekonomisk information 

har legat till grund för en sökning i den databas som Uppsala universitet, Campus Gotland har 

till sitt förfogande. Databasen innehar information om aktier och om återköp verkligen har 

genomförts. De företag som har genomfört återköp under dessa år enligt databasen är de 

företag som används som underlag i denna studie. Informationen om företagen består av den 

informationen som finns att tillgå på handelsplatsen vid handelsdagens slut. Till denna studie 

inhämtas sekundärinformation från databasen om den absoluta och relativa spreaden samt om 

volatiliteten för företagen som används i studien. 
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Kritik som kan riktas till detta arbete är att en del av de data som ligger till grund för 

undersökningen är sekundärdata vilket kan leda till att kontrollen för kvaliteten är bristfällig. 

Användningen av sekundärdata som hämtas från Uppsala universitet för, med största 

sannolikhet, med sig fler fördelar än nackdelar. Databasen som informationen hämtas från 

används i forskningssyfte det är med största sannolikhet en hög kvalitet på det data som där 

finns att tillgå. Inhämtningen av all data om aktierna som krävs för att kunna genomföra 

denna undersökning skulle kräva en stor tidsåtgång och mycket resurser. Genom att använda 

sekundärdata kan rikligt med tid tillägnas andra delar av uppsatsen, ytterligare fördelar med 

att använda sekundärdata är att de data som används finns kvar vilket möjliggör för andra att 

använda samma urval och information vid nya studier på området (Bryman & Bell, 2011, s. 

325 ff.). Användningen av sekundärdata bör därmed inte vara till någon nackdel för denna 

studie. 

3.4 Uppdelning av data 

Insamlad data kommer i vissa fall vara uppdelade årsvis. Detta kommer att ske genom 

följande uppdelning: Återköpsprogrammen delas upp utifrån det år då bolagsstämman gav sitt 

bemyndigade till företagsledningen att utföra återköp. 

 År 2010 består således av data från de företag som under året 2010 fick ett 

bemyndigande till återköp av sin bolagsstämma tills dess att företagets bolagsstämma 

för år 2011 infaller. 

 År 2011 infaller från det att företaget har sin bolagsstämma, samt ges bemyndigande 

till återköp, under år 2011 till dess bolaget har sin bolagsstämma år 2012.  

 År 2012 utgörs således utav de företag som från bolagsstämman de genomför under år 

2012 fick ett bemyndigande till dess de har bolagsstämma år 2013. 

Den genomsnittliga förändringen av spread och volatilitet studeras under de perioder det är 

tillåtet för företaget att handla med sina egna aktier samt under de perioder det inte är tillåtet 

och differenserna mellan dessa perioder kommer att iakttas. Genom detta kommer 

likviditetens påverkan att belysas. 
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Variablerna kommer även att studeras utifrån tre olika tidsperspektiv. Det första 

tidsperspektivet kommer bestå av den genomsnittliga spreaden och volatiliteten vid 

observationer under alla tillåtna dagar för återköp under observationstiden. Dessa kommer 

sedan att jämföras med den genomsnittliga spreaden och volatiliteten under de tysta 

perioderna för den totala observationstiden. För att studera huruvida spreaden och volatiliteten 

påverkas annorlunda under de första dagarna i den tysta perioden kommer även två kortare 

tidsperspektiv studeras. Det ena tidsperspektivet kommer att utgå från de observationer som 

utförts under sju dagar före en tyst period infaller och jämföras med de observationer som har 

utförts under de första sju dagarna i en tyst period. Det andra tidsperspektivet kommer att utgå 

från observationer under 14 dagar före en tyst period infaller och jämföras med den tysta 

periodens första 14 dagar. 

Valet att se på de kortare tidsperioder är på grund av att det möjliggör studier av 

förändringarna som sker i variablerna under de tillfällena då tidigare studier har lokaliserat 

reaktionerna från marknaden11. Genom att genomföra studien på detta sätt utnyttjas den 

fördel, för studier av förändringar av spread och volatilitet, med tysta perioder som den 

svenska lagstiftningen skapar. Då de finansiella rapporterna lämnas vid olika tillfällen för 

olika företag valdes de två kortare tidsperspektivens längd till att utgöra 7 och 14 dagar inom 

den tysta perioden och 7 och 14 dagar då återköp är tillåtet. Detta för att på så sett inte riskera 

att få bortfall på för många handelsdagar på grund av de finansiella rapporternas möjliga 

lokalisering kring högtider.  

Då det första återköpsprogrammet som ett företag genomför kan tyckas ha en större betydelse 

för dess aktieägare på grund av den osäkerhet det kan skapa kommer dessa program att 

särredovisas för att tyda om det skapar en större osäkerhet kring handeln med dessa aktier 

eller inte. Osäkerheten beror dels på att aktieägarna inte vet den bakomliggande orsaken till 

återköpen och vilka effekter återköpen kommer att leda till då inte går att genomföra 

prognoser över förändringen i till exempel volatiliteten. Om återköpsprogram genomförs 

kontinuerligt kan aktieägarna studera historiska mätningar av volatiliteten för att skapa 

                                                 
11 Studien av Keswani et al., (2007) visar att aktiepriset är 2 % lägre under de första 21 handelsdagarna då 
återköp inte är tillåtet. 
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prognoser över vilka effekter det nästkommande återköpsprogrammet kommer att leda till och 

därmed minskar osäkerheten.   

Företag med likviditetsgaranter och företag utan likviditetsgaranter testas även de separat. Då 

syftet med att ha en likviditetsgarant för företaget är att spreaden inte skall variera för kraftigt 

finns det ett intresse av att se huruvida dessa företag påverkas annorlunda av återköp. De 

företag som har likviditetsgaranter är markerade med  bokstaven  ”L”   i   aktielistorna   (Nasdaq 

OMX, 2013). Informationen om företagen innehar likviditetsgarant har hämtats från Dagens 

Nyheters pappersbilaga och de bolag som i denna undersökning innehar en likviditetsgarant 

består endast av företag som klassas som medelstora bolag utifrån uppdelningen i aktielistan 

som finns att tillgå i Dagens Nyheter (2013-12-10, s. 27). Det finns ingen tillgänglig 

information om när företagen tecknade likviditetsgaranten vilket bidrar till en osäkerhet 

huruvida företagen innehar likviditetsgaranter vid tidpunkten för återköp under alla de 

studerade åren. Detta medför att företag kommer separeras för att studeras som en egen grupp 

samt även ingå i de jämförelser som görs av det totala antalet företag. 
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3.5 Deskriptiv statistik 

Den undersökta populationen består av 77 företag som har genomfört återköpsprogram 

fördelade över åren 2010 till 2013. Antalet återköpsprogram under respektive år är hyggligt 

fördelade och därmed även det totala antalet återköpsdagar samt dagar inom tysta perioder (se 

Tabell 1, Panel C). Det totala antalet tillåtna återköpsdagar12 är 12761, dock genomfördes 

återköp endast under cirka 20 % (2639 dagar) av dessa dagar (se Tabell 1) 

Antalet återköpsprogram där företaget innehar en likviditetsgarant är totalt, under alla 

observerade åren, 10 fördelade över åren så som Tabell 1, Panel C visar. 

 

Tabell 1                 
Deskriptiv statistik 
Urvalet innehåller information om de företagen som mellan åren 2010 och 2013 har utfört 
återköp. Det totala antalet observerade dagar är 19185 av vilka 6424 observationer visar tysta 
dagar och 12761 observationer visar dagar då återköp får genomföras. Under 2630 av dessa 
dagar utförde företagen återköp. De 77 svenska företag som ingår totalt i urvalet under dessa år. 
Panel A visar återköpsaktiviteten och Panel B visar frekvensen av återköpen. Panel C visar 
fördelningen av återköpen per år. 
Panel A: Återköps aktivitet per företag            
            Medelvärde   Median 
Antal återköpsprogram         1,925   2 
Antal tillåtna återköpsdagar       165,73   167 
Antal tysta dagar         83,43   86 
                  
Panel B: Återköps frekvens              
            Antal   Procentuellt 
Företag med upp till 150 återköpsdagar     4   5,2 % 
Företag med 151 till 170 återköpsdagar     51   66,2 % 
Företag med 171 eller fler återköpsdagar     22   28,6 % 
                  
Panel C: Återköpsprogrammens fördelning per år         
        År 2010   År 2011   År 2012 
Antal återköpsprogram     25   26   26 
Antal tillåtna återköpsdagar   4236   4411   4114 
Antal faktiska återköpsdagar   615    1136    879  
Antal tysta dagar     2046   2236   2142 
Antal företag med likviditetsgarant   1  5  4 
Antal företag som genomför ett första program 3  3  3 

                                                 
12 Vidare  i  texten  kommer  benämningen  ”återköpsdagar”  syfta  till  den  tillåtna  perioden  för  återköp.  De  dagar  då  
företagen  genomför  återköpen  kommer  att  benämnas  som  ”faktiska  återköpsdagar”. 
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Tabell 1, Panel A visar att medelvärdet för antalet återköpsprogram företagen genomför under 

den studerade tidsperioden är i genomsnitt 2 program per företag. Samma företag finns med 

andra ord observerade under flera av de studerade åren. Det faktiska antalet återköpsdagar 

varierar mellan åren, under året 2011 utnyttjade företagen möjligheten att förvärva egna aktier 

under flest antal dagar (1136 dagar) av de studerade åren. 

Diagram 1 visar rörelsemönstret för volatiliteten, den absoluta samt den relativa spreaden 

utifrån de studerade tidsperspektiven. Den visar hur medelvärdena för återköpsdagar och de 

tysta perioderna följer varandra vid de uppmätta värdena för de 3 tidsperioderna. Hos den 

relativa spreaden kan en lite mer kraftig ökning ses under de tysta dagarna när de kortare 

tidsperioderna studeras, om det finns en signifikant skillnad kommer t- och W-testen utvisa.  

Diagram 1 
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4. Resultat 

4.1 Den totala populationen 

Då hypoteserna testas för den totala populationen, uppdelad på tysta perioder och 

återköpsdagar, visar det att nollhypotesen ej kan förkastas för den absoluta spreaden och 

volatiliteten. För den relativa spreaden kan nollhypotesen förkastas på en 10 % signifikantnivå 

enligt W-testet och på en 5 % signifikantnivå enligt t-testet (se Tabell 2). Då W-testet används 

som ett komplement till t-testet och används för att säkerställa de resultat som uppkommit i t-

testet kommer nollhypotesen att endast att förkastas utifrån en 5 % signifikansnivå. 

Mothypotesen accepteras det finns med andra ord en förändring i den relativa spreaden mellan 

återköpsdagar och de tysta perioderna.  

Tabell 2                     
Denna tabell innehåller den absoluta och relativa spreaden och volatiliteten för den totala 
observerade tidsperioden, 2010 till 2013. Den består således av alla 77 företag och dagarna är 
uppdelade i två kolumner, en då det är tillåtet för företaget att genomföra återköp och en 
kolumn som utgör alla företagens tysta dagar. Tabellen visar medelvärdena och medianerna för 
variablerna samt de resultat som framkommit utav de t-test och W-test som utförts på 
differensen mellan värdena. T-testet är ett parametriskt test som tar hänsyn till differenserna i 
variablernas medelvärden, W-testet utgör ett icke parametriskt test som ser till medianen. Båda 
testen visar skillnaderna mellan återköpsdagarna och dagarna i dem tysta 
perioderna. Nollhypotesen kan förkastas på en 1 % (***) signifikantnivå, en 5 % (**) 
signifikantnivå och en 10 % (*) signifikantnivå. 

    
Återköpsdagar 

  
Tysta 

perioder   
Differens 

  
Differenstest 

    Medelvärde   Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)   (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,35701   0,35046   0,00655   0,875   -0,708 

  (0,24251)   (0,25263)   (-0,01012)   [0,384]   [0,479] 

Relativ 
Spread 

  0,00730   0,00652   0,00078   2,056   -1,759 

  (0,00495)   (0,00508)   (-0,00013)   [0,043**]   [0,079*] 

Volatilitet   0,01884   0,01870   0,00014   0,186   -0,466 

  (0,01868)   (0,01886)   (-0,00018)   [0,853]   [0,641] 

Utifrån de övriga differenstesterna framgår att det inte går att säkerställa någon skillnad 

mellan medelvärden eller medianen för variablerna under återköpsdagarna och de tysta 

perioderna.  
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I studien genomfördes en uppdelning av återköpsprogrammen årsvis. Utifrån de t-tester och 

W-tester som genomfördes med denna uppdelning på data framkom följande: Tabell 3 visar 

resultaten för de företag som under år 2012 genomförde förvärv av egna aktier. Då 

hypoteserna testas årsvis visar denna tabell att nollhypotesen för alla variabler kan förkastas 

för år 2012, dock visar den även att det inte går att förkasta nollhypotesen för någon av 

variablerna de övriga åren (se Bilaga 1, Tabell 7).  

Tabell 3  
Denna tabell visar de företag som under år 2012 genomförde återköp av aktier. Tabellen visar 
medelvärdena och medianerna för variablerna samt de resultat som framkommit utav de t-test 
och W-test som utförts på differensen mellan värdena. T-testet är ett parametriskt test som tar 
hänsyn till differenserna i variablernas medelvärden, W-testet utgör ett icke parametriskt test 
som ser till medianen. Båda testen visar skillnaderna mellan återköpsdagarna och dagarna i 
dem tysta perioderna. Nollhypotesen kan förkastas på en 1 % (***) signifikantnivå, en 5 % 
(**) signifikantnivå och en 10 % (*) signifikantnivå.   

År 2012   
Återköpsdagar 

  
Icke 

återköpsdagar   
Differens 

  
Differenstest 

    Medelvärde   Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)   (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,36033    0,33905    0,02128     2,230    -2,222 

  (0,27453)   (0,27883)   (-0,00430)   [0,035**]   [0,026**] 

Relativ 
Spread 

  0,00795   0,0073   0,00065   1,873    -2,197 

  (0,00559)   (0,00505)   (0,00054)   [0,073*]    [0,028**] 

Volatilitet   0,01665     0,01796   -0,00131     -1,835    -1,765 

  (0,01597)    (0,01809)    (-0,00212)     [0,079*]    [0,078*] 

Den absoluta spreaden kan förkastas på en 5 % signifikantnivå utifrån både W-testen och t-

testen och visar på att den absoluta spreaden minskar under den tysta perioden. Den relativa 

spreaden kan förkastas på en 10 % signifikantnivå enligt t-testet och visar även den på en 

minskning under den tysta perioden. Volatilitet ses däremot öka under den tysta perioden, 

nollhypotesen kan förkastas på en 10 % signifikansnivå för denna variabel. Mot hypotesen 

kan därmed ses accepterad för alla variabler dock med en låg signifikantnivå. Sammantaget 

visar detta på att för företag som genomfört återköp under år 2012 är spreaden högre under de 

perioder då det är tillåtet för företaget att genomföra återköp vilket leder till en försämrad 

likviditet. Dock visar resultaten inte bara negativa effekter för likviditeten, volatiliteten är 

lägre under de perioder som återköp får ske något som påverkar likviditeten positivt. 

När de företag som genomförde sitt första program under studietiden separeras från de övriga 

företagen (se Bilaga 2, Tabell 8) samt när de företagen med likviditetsgaranten separeras ut 
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från övriga företag (se Bilaga 3, Tabell 9) går det endast att förkasta nollhypotesen för en av 

de testade variablerna. Den relativa spreaden kan, för de företag som inte genomför sitt första 

program, nollhypotesen förkastas på en 10 % signifikansnivå (se Bilaga 2, Tabell 8). Då det 

antal företag som genomför sitt första återköpsprogram eller innehar likviditetsgarant endast 

är ett fåtal (9 respektive 10 företag) kan detta medföra att urvalet är för litet för att kunna 

påverka resultatet och det kan finnas ett behov av att utöka antalet studerade år för att få ett 

större urval för att verkligen se om det finns en förändring i variablerna mellan de tysta och de 

tillåtna perioderna. 

 

4.2 Resultat för 14 dagars period  

Även för den testade perioden som utgör 14 dagar före en tyst period inleds och som ställs i 

relation till de 14 första dagarna in på den tysta perioden visar att nollhypotesen kan förkastas 

på en 10 % signifikansnivå för den relativa spreaden enligt t-testet men att W-testet anger att 

det ej går att förkasta.  För de övriga variablerna går nollhypotesen ej att förkasta (se Tabell 

4). 

Tabell 4                         
I denna tabell representeras återköpsdagarna av 14 dagar innan den tysta perioden inleds och icke 
återköpsdagar av 14 dagar in på den tysta perioden. Tabellen visar medelvärdena och medianerna 
för variablerna samt de resultat som framkommit utav de t-test och W-test som utförts på 
differensen mellan värdena. T-testet är ett parametriskt test som tar hänsyn till differenserna i 
variablernas medelvärden, W-testet utgör ett icke parametriskt test som ser till medianen. Båda 
testen visar skillnaderna mellan 14 återköpsdagar och 14 dagar i tysta perioder. Nollhypotesen kan 
förkastas på en 1 % (***) signifikantnivå, en 5 % (**) signifikantnivå och en 10 % (*) 
signifikantnivå. 
  Återköpsdagar  Tysta perioder   Differens   Differenstest 
    Medelvärde     Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)     (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,36134       0,35547    0,00587    0,766   -0,739  
  (0,24250)      (0,23816)    (0,00434)    [0,446]     [0,460] 

Relativ 
Spread 

   0,00730      0,00693    0,00037   1,966    -1,323 
  (0,00494)      (0,00511)    (-0,00017)     [0,053*]   [0,186] 

Volatilitet 
  0,01959     0,01954   0,00005     0,073    -0,663 
  (0,03671)      (0,01742)    (0,01929)    [0,942]     [0,508] 
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4.3 Resultat för 7 dagars period 

Vid jämförelserna av sju dagar innan tysta perioden och sju dagar in på den tysta perioden går 

det åter att se att nollhypotesen för den relativa spreaden kan förkastas på en 10 % 

signifikantnivå med stöd av t-testen. Dock anger p-värdet på W-testet att det inte går att 

förkasta den (se Tabell 5). 

Tabell 5                         
I denna tabell representeras återköpsdagarna av 7 dagar innan den tysta perioden inleds och de icke 
återköpsdagar av 7 dagar in på den tysta perioden. Tabellen visar medelvärdena och medianerna för 
variablerna samt de resultat som framkommit utav de t-test och W-test som utförts på differensen 
mellan värdena. T-testet är ett parametriskt test som tar hänsyn till differenserna i variablernas 
medelvärden, W-testet utgör ett icke parametriskt test som ser till medianen. Båda testen visar 
skillnaderna mellan 7 återköpsdagar och 7 dagar i tysta perioder. Nollhypotesen kan förkastas på en 1 
% (***) signifikantnivå, en 5 % (**) signifikantnivå och en 10 % (*) signifikantnivå. 
  Återköpsdagar  Tysta perioder   Differens   Differenstest 
    Medelvärde     Medelvärde   Medelvärde   t-test   w-test 
Variabel   (Median)     (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,36134     0,35547    0,00587   0,766   -0,739  
  (0,26500)     (0,23000)   (0,03500)   [0,446]   [0,460] 

Relativ 
Spread 

  0,00730     0,00693   0,00037   1,966   -1,323 
   (0,00481)     (0,00484)   (-0,00003)   [0,053*]    [0,186] 

Volatilitet 
  0,01959     0,01954   0,00005   0,073    -0,663 
  (0,05369)      (0,01738)   (0,03630)    [0,942]    [0,508] 

De tre olika testade tidsperioderna visar därmed alla att den relativa spreaden kan ses minska 

under de tysta perioderna. Dock går det även att utläsa att den relativa spreaden ökar vid 

studierna av de kortare tidsperioderna, vilket innebär en högre relativ spread ju närmare den 

första dagen på den tysta perioden som studeras. Det går även att se tendenser på att även 

volatiliteten och den absoluta spreaden ökar för både den tysta perioden och den tillåtna 

perioden då tiden närmast övergången mellan dem studeras detta är dock inte statistisk 

säkerställt. 

För både 7 och 14 dagars perioderna går det att förkasta nollhypotesen för den relativa 

spreaden enligt t-testen, W-testen visar däremot att det inte går att förkasta dem. 

Nollhypotesen kommer trots det att förkastas för de båda testen men resultatet bör tolkas med 

en större försiktighet. 
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5. Analys 

Resultaten i denna studie visar att nollhypotesen ej kan förkastas för den absolut spread och 

volatilitet13 eller kan förkastas med en svag signifikantnivå för relativ spread. Det går därmed 

inte att statistiskt säkerställa att det genomsnittliga värdena för spreaden och volatiliteten inte 

skiljer sig åt i de två perioderna. Att se huruvida dessa resultat stödjer de teorier som Barclay 

och  Smith  (1988)  studerade  är  svårt.  ”Competing-market-maker”  teorin  säger  att  likviditeten  

påverkas positivt av återköpen vilket resultaten i denna studie kan ses som, det finns däremot i 

detta fall ett intresse av att se hur de olika variablerna förhöll sig innan återköpsprogrammen 

startade för att kontrollera att det faktiskt sker en ökning i likviditeten.  

I de tidigare studier som har genomförts, av bland annat Cook et al,. (2004), beträffande när 

företagen genomför sina återköp visade det sig att flertalet bolag köpte tillbaka sina aktier 

under perioder då aktierna behövde likviditetsstöd. Detta kan tala för att bolagen på den 

svenska marknaden under den studerade tidsperioden använde återköpen för att stötta aktien 

och på så sätt inte ökat likviditeten nämnvärt men hjälpt den att förhålla sig jämn.   

En ytterligare förklaring till att variablerna inte skulle skilja sig åt mellan perioderna skulle 

vara att marknaden har reagerat på de signaler som företagen har sänt ut och värderat om 

(prissatt  om)  aktierna  till  det  nya  värdet  i  enlighet  med  ”Signalling theory”  och  den  effektiva  

marknaden som Ikenberry et al., (1995) redogör för. Marknaden har därmed kontrollerat för 

de nya omständigheterna direkt när företaget börjar genomföra återköp och det leder till att 

variablerna inte förändras mellan de två perioderna. 

Den enda variabeln som faktiskt visar tendenser på att skilja sig åt mellan den tillåtna och den 

tysta perioden är den relativa spreaden som kan ses vara lägre under de tysta perioderna då 

nollhypotesen kan förkastas med 90 % säkerhet i merparten av de test som genomfördes. Då 

resultaten visar att den relativa spreaden är lägre när den totala tiden för den tysta perioden 

studeras än tidsperioderna som ligger närmare övergången från den tillåtna perioden till den 

                                                 
13 Volatiliteten gick endast att förkasta på en 10 % signifikantnivå då år 2012 studerades separat vilket kommer 
att tolkas nedan. 
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tysta   studeras   kan   det   indikera   på   att   ”Information asymmetri theory”   kan   vara   relevant.  

Marknaden upplever att ledningen på företagen handlar utifrån information som andra 

investerare inte har att tillgå. Detta gör således att marknaden har ett minskat intresse av att 

handla då det finns möjlighet för företagen att förvärva sina egna aktier, därmed är den 

relativa spreaden högre under de tillåtna perioderna för återköp. Marknaden ökar sin handel 

då den är säker på att företagen inte handlar vilket sänker den relativa spreaden under de tysta 

perioderna.  

Om informationsasymmetri uppstår kommer den ökade spreaden att påverka investerarna 

under de perioder som återköpen sker, aktiens likviditet sjunker under denna period och 

därmed ökar transaktionskostnaderna. Huruvida spreaden sjunker till samma nivå som den var 

på innan återköp inleddes i de tysta perioderna och vid återköpsprogrammets slut har denna 

studie inte testat för. Det finns fortfarande en risk för att spreaden successivt har ökat under 

återköpsperiodens gång och att den långsiktiga effekten av återköp är negativ för företag och 

investerare. Om spreaden sjunker till ursprungsnivån så fort företaget slutar handla med sina 

egna aktier kommer det endast finnas en negativ påverkan på likviditeten under de perioder 

företaget genomför återköpen. 

Av de tidigare studierna som har testat Barclay och Smiths (1988) två hypoteser visade resultaten 

för den amerikanska marknaden att aktiernas likviditet ökar under de dagar återköpen genomförs 

(Cook et al., 2007). Däremot visade studien av Hong Kongs marknad att likviditeten minskar 

under återköpsperioden (Brockman & Chung, 2001). Cook et al., (2007) menar på att anledningen 

till de olika resultaten är de olika flaggningsreglerna i länderna. Företag på Hong Kongs marknad 

har högre informationskrav än bolag på den amerikanska marknaden.  

De resultaten som presenteras i denna studie finner indikationer på en minskning i likviditeten 

under återköpsperioden för företag på den svenska marknaden, precis som på Hong Kongs 

marknad. Den svenska regleringen för återköp har valt att begränsa återköp mer än de 

minimiregler som EU har satt upp. Det innebär ett ökat informationskrav för företagen på den 

svenska marknaden vilka liknar de hårdare flaggningsregler som existerar på Hong Kongs 

marknad. Likheterna i de olika flaggningsreglera skulle kunna vara en anledning till att de resultat 

som denna studie kommer fram till liknar resultaten i Cook et al., (2007) studie och bör ge 

ytterligare stöd för deras argumentation om flaggningsreglernas inverkan på återköpens effekter.   
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De tester som utförs årsvis visar på en intressant aspekt, testerna för året 2012 anger att 

nollhypotesen kan förkastas för alla variabler under detta år och att det inte går att förkasta 

nollhypotesen för testerna de övriga åren. Vad som skapar denna skillnad i resultat är svårt att 

tyda, kanske är återköpen inne i en ny fas i Sverige. 

6. Avslutande diskussion  

Det kan finnas ytterligare förklaringar till varför det inte går att säkerställa en förändring 

mellan den tysta och den tillåtna perioden för återköp hos den uppmätta spreaden och 

volatiliteten. Svenska finansmarknaden är välreglerad och det finns höga informationskrav på 

företag för att skydda aktieägare. Den regleringen som finns av börsnoterade företag minskar 

möjligheten för korruption och insiderhandeln och kravet på att lämna kurspåverkande 

information till aktieägarna skapar trygghet. Detta kan bidra till att det inte skapas så stora 

fluktuationer i variablerna vilket påverkar de resultaten denna studie får och gör så att det inte 

går att förkasta nollhypotesen eller att den enbart kan förkastas med en låg signifikantnivå.  

Denna studie visar även att bolag som innehar likviditetsgarant var endast de medelstora 

börsnoterade bolagen, de stora börsnoterade bolag däremot hade inte likviditetsgarant, vilket 

kan visa på att medelstora bolagen anses lite mer risktagande att investera i vid en jämförelse 

med de stora börsnoterade bolagen. 

Det kan tilläggas att tiden innan en delårsrapport lämnas av företagen kan ses som en osäker 

tid att investera i företagen och att det därmed kan ses som normalt att ha en fluktuation i 

handeln, detta bör dock bidra till en ökad volatilitet och spread under den tysta perioden. 

Denna studie kan inte visa på att det finns någon skillnad i volatiliteten mellan de tysta och de 

tillåtna perioderna, detta utesluter dock inte att återköpen har påverkat variablerna under 

återköpsperioderna så att dessa förhöjs och jämnas ut gentemot den osäkra tiden innan 

rapporterna lämnas.  
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7. Slutsats 

Utifrån denna studie kan en liten förändring av variabeln relativ spread ses, nollhypotesen kan 

för den relativa spreaden förkastas på 10 % signifikantnivå för de två kortare tidsperioderna 

och på en 5 % signifikansnivå för den totala studerade tiden. Återköp påverkar därmed aktiens 

likviditet då den relativa spreaden ökar under återköpsperioderna och blir lägre i de tysta 

perioderna. Detta   indikerar  på   att   teorin  om  ”Information asymmetri”  kan   ses   tillämpbar  på  

återköpens effekter på likviditeten hos aktierna på den svenska marknaden. Då 

signifikansnivån var låg på de test där nollhypotesen kan förkastas och att det finns skillnader 

i de t- och W-test som genomförts bör en ytterligare undersökning göras, företrädelsevis tas 

då även orderdjupet med samt priset på aktien för att ge en grundligare bild av den studerade 

effekten.  
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8. Förslag till vidare forskning 

Då en jämförelse görs mellan de faktiska återköpsdagarna och de dagar då återköp inte 

genomförs (tysta perioder inkluderade) av skillnaderna i den absoluta och relativa spreaden 

mellan perioderna indikerar det på att det finns en möjlighet att variablerna förändras. Detta är 

dock inte statistiskt säkerställt. De dagar då inga återköp sker går det att utläsa att den 

absoluta spreaden minskar med cirka 7 procentenheter. Även den relativa spreaden kan ses 

minska, dock inte lika kraftigt (se Tabell 6). Detta kan indikera på att skillnader i likviditeten 

hos aktierna uppkommer när företag genomför återköp även på den svenska marknaden.  

Tabell 6                 
Denna figur visar medelvärdena för absolut och relativ spread 
uppdelade i två grupper. Den ena av grupperna innehåller de dagar då 
det faktiskt sker återköp. Den andra gruppen består av de dagar som 
företaget får göra återköp men ej utnyttjar det tillsammans med de dagar 
som finns inom de tysta perioderna. 

    
 

Faktiska 
återköpsdagar 

Dagar utan 
återköp Differens 

Relativ spread     0,01040 0,00663   0,00376  

Absolut spread     0,41975 0,34511   0,07464 

Om en kontroll görs av endast den genomsnittliga förändringen så går det att se att denna 

minskning i spreaden inte går att utläsa i någon av de variablerna som denna studie bygger på. 

Det bör därmed anses lämpligt att genomföra en studie med fokus på huruvida variablerna 

förändras mellan de dagar då återköp faktiskt sker och de dagar då företagen inte förvärvar 

några egna aktier, de tysta perioderna inkluderade. 

I de tester där populationen är liten går det inte att förkasta nollhypotesen för någon av de 

studerade variablerna, detta kan bero på att storleken på populationen är för liten för att det 

skall gå att se en förändring. Genom att studera flera år och på så sätt skapa en större 

population kan visa ifall resultaten i denna studie beror på populationsstorleken. 
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 Bilagor 

Bilaga 1 

 

Tabell 7                     
Denna tabell visar de företag som under åren 2010 till 2012 genomförde återköp av aktier, 
redovisade var år för sig. Tabellen visar medelvärdena och medianerna för variablerna samt 
de resultat som framkommit utav de t-test och W-test som utförts på differensen mellan 
värdena. T-testet är ett parametriskt test som tar hänsyn till differenserna i variablernas 
medelvärden, W-testet utgör ett icke parametriskt test som ser till medianen. Båda testen 
testar skillnaderna mellan återköpsdagarna och dagarna i de tysta perioderna. Nollhypotesen 
kan förkastas på en 1 % (***) signifikantnivå, en 5 % (**) signifikantnivå och en 10 % (*) 
signifikantnivå.      

År 2010   
Återköpsdagar 

  
Icke 

återköpsdagar   
Differens 

  
Differenstest 

    Medelvärde   Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)   (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,30786    0,30999    -0,00213    -1,48    -0,471  

  (0,18276)   (0,18000)   (0,00276)   [0,884]   [0,638] 

Relativ 
Spread 

  0,00536   0,00526   0,00010   0,521    -0,928 

  (0,00432)   (0,00470)   (-0,00038)   [0,607]    [0,353] 

Volatilitet   0,01965    0,01950    0,00015    0,078     -0,982 

  (0,01742)    (0,01886)    (-0,00144)     [0,939]    [0,326] 

År 2011   
Återköpsdagar 

  
Icke 

återköpsdagar   
Differens 

  
Differenstest 

    Medelvärde   Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)   (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,41377    0,41571     -0,00194    -0,124   -1,359  

  (0,34067)   (0,34849)   (-0,00782)   [0,903]   [0,174] 

Relativ 
Spread 

  0,00854   0,00818   0,00036   0,885    -0,902 

  (0,00531)   (0,00573)   (-0,00042)   [0,384]    [0,367] 

Volatilitet    0,02249    0,02116   0,00133     1,637    -1,359 

  (0,02255)    (0,02090)    (0,00165)     [0,114]    [0,174] 

År 2012   
Återköpsdagar 

  
Icke 

återköpsdagar   
Differens 

  
Differenstest 

    Medelvärde   Medelvärde   Medelvärde   t-test   W-test 
Variabel   (Median)   (Median)   (Median)   [p-värde]   [p-värde] 

Absolut 
Spread 

  0,36033    0,33905    0,02128     2,230    -2,222 

  (0,27453)   (0,27883)   (-0,00430)   [0,035**]   [0,026**] 

Relativ 
Spread 

  0,00795   0,0073   0,00065   1,873    -2,197 

  (0,00559)   (0,00505)   (0,00054)   [0,073*]    [0,028**] 
Volatilitet   0,01665     0,01796   -0,00131     -1,835    -1,765 
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  (0,01597)    (0,01809)    (-0,00212)     [0,079*]    [0,078*] 

 

Bilaga 2 

 

Tabell 8           
Denna tabell visar de skillnader i volatiliteten, absoluta och den relativa spreaden som 
visar sig om Program 1 separeras från de övriga programmen och studeras enskilt för att se 
om återköpen påverkar variablerna annorlunda. Nollhypotesen kan förkastas på en 1 % 
(***) signifikantnivå, en 5 % (**) signifikantnivå och en 10 % (*) signifikantnivå.   
  Program 1   Differenstest 
  Återköpsdagar Tysta Perioder Differens t-test  W-test 
  Medelvärde Medelvärde Medelvärde t-värde W-värde 
  (Median) (Median) (Median) [p-värde] [p-värde] 

Absolut Spread 0,43326 0,42695 0,00631 0,315 -0,267 
(0,42262)  (0,43605)  (-0,01343)  [0,759] [0,790] 

Relativ Spread 0,014 0,01346 0,00054 0,59 -0,8 
(0,01002)  (0,01175)  (-0,00173)  [0,568] [0,424] 

Volatilitet 0,02307 0,02077 0,0023 1,358 -1,245 
(0,02028)  (0,02069)  (-0,00041)  [0,204] [0,213] 

  Övriga Program   Differenstest 
  Återköpsdagar Tysta Perioder Differens t-test  W-test 
  Medelvärde Medelvärde Medelvärde t-värde W-värde 
  (Median) (Median) (Median) [p-värde] [p-värde] 

Absolut Spread 0,34995 0,34555 0,0044 0,536 -0,886 
(0,20155)  (0,20995)  (0,00839)  [0,594] [0,376] 

Relativ Spread 0,00629 0,00598 0,00031 1,855 -1,65 
(0,00484)  (0,00485)  (-0,00001)  [0,068*] [0,099*] 

Volatilitet 0,01911 0,01931 -0,0002 -0,253 -1,124 
(0,01826)  (0,01882)  (-0,00056)  [0,801] [0,261] 
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Bilaga 3 

 

Tabell 9           
I Tabell 9 har de företag som innehar likviditetsgarant separerats frän de övrig bolagen 
för att se huruvida återköpen påverkar volatiliteten, absoluta och den relativa spreaden 
i dessa fall och hur det totala resultatet skulle blivit om testen hade utförts utan dessa 
bolag. Nollhypotesen kan förkastas på en 1 % (***) signifikantnivå, en 5 % (**) 
signifikantnivå och en 10 % (*) signifikantnivå.   
  Med Likviditetsgarant   Differenstest 
  Återköpsdagar Tysta Perioder Differens t-test  W-test 
  Medelvärde Medelvärde Medelvärde t-värde W-värde 
  (Median) (Median) (Median) [p-värde] [p-värde] 
Absolut 
Spread 

0,66734 0,64386 0,02348 0,593 -0,04 
(0,61969)  (0,57081)  (0,04888)  [0,568] [0,968] 

Relativ Spread 0,01984 0,01819 0,00165 1,341 -1,356 
(0,01522)   (0,01572) (-0,00049)  [0,213] [0,175] 

Volatilitet 0,02218 0,01987 0,00231 1,421 -0,983 
(0,02019)  (0,02004)  (0,00015)  [0,189] [0,326] 

  Utan Likviditetsgarant   Differenstest 
  Återköpsdagar Tysta Perioder Differens t-test  W-test 
  Medelvärde Medelvärde Medelvärde t-värde W-värde 
  (Median) (Median) (Median) [p-värde] [p-värde] 
Absolut 
Spread 

0,3107 0,30667 0,00403 0,625 -1,274 
(0,18563)  (0,20116)  (-0,01553)  [0,534] [0,203] 

Relativ Spread 0,00544 0,00478 0,00066 1,639 -1,07 
(0,00458)  (0,00470)   (-0,00012) [0,106] [0,285] 

Volatilitet 0,01834 0,01853 -0,00019 -0,236 -1,07 
(0,01823)  (0,01886)  (-0,00062)  [0,814] [0,285] 
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Bilaga 4 

Bilaga 4 visar de företag som medverkar i denna studie samt information om huruvida de 

innehar likviditetsgarant och hur många återköpsprogram företagen har genomfört. Vidare är 

företagen sorterade efter de återköpsår som de i studien delas upp i. Samma företag kan 

således återfinnas flera gånger på listan (detta även om de har genomfört återköp av aktier av 

olika aktieslag under samma tidsperiod). 

Företag Likviditetsgarant Antal genomförda återköpsprogram Återköpsår* 

Fabege   6 2010 
IFS L 2 2010 
Skanska   4 2010 
Haldex   4 2010 
SAAB   4 2010 
Dagon   2 2010 
Enea   4 2010 
Assa Abloy   1 2010 
Alfa Laval   3 2010 
Addnode AB   2 2010 
BE-Group   3 2010 
Husqvarna   2 2010 
Swedish Match   11 2010 
Wallenstam   11 2010 
Atlas Copco AB   4 2010 
Biotage   2 2010 
SWECO   4 2010 
Loomis   1 2010 
Acando B(fd Acando Frontec) 3 2010 
Proffice   2 2010 
Niscayah   1 2010 
Lundin Petroleum   3 2010 
SEB   3 2010 
MTG   3 2010 
Clas Ohlsson   4 2010 
        
SEB   4 2011 
IFS L 3 2011 
Swedbank   2 2011 
Fabege   7 2011 
Cision L 1 2011 
Skanska   5 2011 
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SAAB   5 2011 
East Capital Explorer   2 2011 
SWECO   5 2011 
Avanza AB   2 2011 
Atlas Copco AB   2 2011 
Atlas Copco AB   5 2011 
Biotage   3 2011 
Wallenstam   12 2011 
Bure Equity   4 2011 
BE-Group   4 2011 
Assa Abloy   2 2011 
Corem Property L 1 2011 
Ångpanneföreningen 2 2011 
Swedish Match   12 2011 
Bilia   6 2011 
NAXS L 1 2011 
Acando B(fd Acando Frontec) 4 2011 
Loomis   2 2011 
Lagercrantz L 7 2011 
Clas Ohlsson   5 2011 
        
IFS   4 2012 
SEB   5 2012 
NCC   3 2012 
Skanska   6 2012 
SWECO   6 2012 
Haldex   5 2012 
Concentric   1 2012 
Arise L 1 2012 
East Capital Explorer   3 2012 
Bure Equity   5 2012 
Wallenstam   13 2012 
Assa Abloy   3 2012 
Biotage   4 2012 
Acando B(fd Acando Frontec) 5 2012 
Atlas Copco AB   3 2012 
Atlas Copco AB   6 2012 
Corem Property L 2 2012 
Diös   2 2012 
Swedish Match   13 2012 
Bilia   7 2012 
Ångpanneföreningen 3 2012 
NAXS L 2 2012 
Loomis   3 2012 
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Lundin Petroleum   4 2012 
Karolinska Development AB L 1 2012 
Clas Ohlsson   6 2012 
*Angivet så som fördelningen för återköpsåren är i studien 

 


