
 

 

 

Sammandrag  

Företag på den svenska marknaden kan sedan år 2000 välja att köpa tillbaka egna aktier på en 

öppen marknad. Vid initieringen av aktieåterköp är företag obligerade att annonsera till marknaden 

att de planerar att återköpa aktier. Aktieåterköpsannonseringar har visat sig påverka aktiekursen 

positivt, detta tolkas som en signal till marknaden innehållandes relevant information från 

företagsledare. Sverige är ett av få länder där företag är obligerade att redogöra för motiv bakom 

återköp vilket gör det möjligt att undersöka hur marknaden reagerar beroende på angivna motiv. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka huruvida det finns skillnader i marknadens reaktion 

beroende på informationen i och kring annonseringar om aktieåterköpsprogram. Övrig information 

som undersöks i samband med annonseringen är aktiens prestation under perioden innan 

annonseringen, företags kassa samt storleken på företaget.  Den abnormala avkastningen används 

som ett mått för marknadens reaktion och tas fram genom en eventstudie. Resultatet från 

undersökningen visar att motivet kapitalstruktur påverkar den abnormala avkastningen. Vidare är 

effekten större för företag vars aktie upplevt negativ avkastning trettio dagar innan annonseringen. 

Studien visar även att företagsstorlek påverkar marknadens reaktion vid annonsering. Till sist visar 

resultatet att företags kassastorlek har påverkan på den abnormala avkastningen vid 

aktieåterköpsannonseringar.  

 

  

 

Nyckelord: aktieåterköp, eventstudie, abnormal avkastning, signalteori. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Förvärv av egna aktier som utbetalningsmetod växte fram på den amerikanska marknaden under 

1980-talet och har sedan dess ökat kraftigt i popularitet. Idag är aktieåterköp tillsammans med 

utdelningar de två huvudsakliga metoderna för företag att betala ut kapital till sina aktieägare. 

(Grullon och Michaely, 2002) I Europa fick storskaliga aktieåterköp genomslag omkring 1990-

talet och har därefter växt stadigt i popularitet (von Eije & Megginsson 2008). Svenska företag 

tilläts återköpa aktier först år 2000 och aktieåterköp har sedan dess fått allt större betydelse. Dock 

har de inte nått samma popularitet som på den amerikanska marknaden. Under perioden 2000-2009 

var andelen återköp relativt utdelningar i snitt 33,4 % i Sverige vilket kan jämföras med 54,7 % i 

USA mellan 1984 och 2000. (Råsbrant, 2013)  

 

Brav et al. (2005) visar att ett genomgående inslag i företagsledares åsikter och en del i förklaringen 

till den växande populariteten för aktieåterköp kan tillskrivas flexibiliteten. Den gör att 

företagsledare kan justera både mängden och tidpunkten för utbetalningar. Exempelvis kan 

återköpen minskas i en tid av flera goda investeringsmöjligheter och ökas i en tid då en 

företagsledning istället vill betala ut kapital till aktieägarna alternativt bedömer att aktien är 

undervärderad och därmed utgör en god investering i sig. Brav et al. (2005) visar att de styrande 

inom företag bland annat köper tillbaka aktier med syfte att förändra företagets kapitalstruktur, 

tilldela aktier till anställda i kompensationsprogram, använda som betalningsmedel vid 

företagsförvärv eller för att företagsledningen anser att aktieåterköp utgör en god investering.  

 

Den ökade populariteten för aktieåterköp har medfört ett ökat akademiskt intresse för ämnet. Flera 

tidigare studier visar att aktieåterköp är förknippade med en positiv abnormal avkastning i företags 

aktiekurs (Comment & Jarrell, 1991; Ikenberry et al., 1995; Peyer & Vermaelen, 2005). Vidare är 

de bakomliggande förklaringarna till vad som driver den abnormala avkastningen en 

återkommande diskussion bland forskare.  
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1.2 Problematisering 

Tidigare forskning har visat på det finns flera faktorer som påverkar marknadens reaktion vid 

annonsering av aktieåterköp. Bland annat visar Kahle (2002) att information om vad företagsledare 

ämnar använda de återköpta aktierna till påverkar reaktionen. Resultatet från Kahle (2002) visar 

att motivet att använda aktierna i incitamentsprogram till anställda ger en lägre abnormal 

avkastning än andra motiv.  Vidare visar även Råsbrant (2013) att det förekommer ett negativt 

samband mellan den abnormala avkastningen och motivet incitamentsprogram för anställda 

(ESOP). En ytterligare förklaring till marknadens reaktion är aktiens prestation i perioden innan 

annonsering. Sämre aktieprestation förknippas med en högre abnormal avkastning i samband med 

annonsering. (Comment & Jarell, 1991; Ikenberry et al. 1995) En tredje faktor som påverkar 

marknadens reaktion är enligt Grullon & Michaely (2004) företags kassastorlek. En ytterligare 

påverkande faktor som stöds i befintlig forskning är företagsstorlek. Råsbrant (2013) visar att den 

abnormala avkastningen korrelerar negativt med storleken på företaget. Även Ikenberry et al. 

(1995) finner stöd för denna förklaring och visar på att avkastningen för aktierna skiljer sig åt 

beroende på storleken hos företaget.  

 

Det är av intresse för investerare att känna till om det finns företagsspecifik information som kan 

bidra till att förklara den eventuella abnormala avkastningen vid annonseringen om aktieåterköp. 

Vidare är det även viktigt för företagsledare att känna till hur deras beslut kring aktieåterköp 

påverkar företagets marknadsvärde. 

 

Sverige utgör ett intressant land att studera då reglerna för aktieåterköp ställer krav på företag att 

annonsera när de avser inleda ett aktieåterköpsprogram. Dessutom är företag skyldiga att 

tillkännage viktig information i samband med annonseringen. En del av informationen som måste 

anges vid återköp på Stockholmsbörsen är motiv bakom aktieåterköpsprogram (Nasdaq OMX 

Stockholm, 2016). I det hänseendet skiljer sig reglerna från många andra länders aktiemarknader. 

Ikenberry et al. (1995) visar att endast 15 % av 1239 amerikanska aktieåterköpsannonseringar 

mellan åren 1980-1990 innehåller motiv. En stor mängd av den befintliga forskningen har 

genomförts i Amerika och Europa där företag inte har samma krav vad gäller rapportering i 

samband med återköp av aktier (Råsbrant, 2013). Mot bakgrund av skillnaderna mellan den 

svenska marknaden och andra delar av världen möjliggörs en undersökning av huruvida det finns 
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skillnader i marknadens reaktion på information om bakomliggande motiv i annonseringar av 

aktieåterköpsprogram. Utöver motiven ämnar studien undersöka huruvida andra faktorer som 

visats påverka marknadens reaktion även är gällande för svenska företag. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur marknaden reagerar på information i och kring 

företagsstyrelsers annonseringar om initierande av aktieåterköpsprogram.  

 

1.4 Disposition 

Studiens fortsatta upplägg ser ut på följande sätt. Kapitel 2 innehåller en redogörelse för 

Stockholmsbörsens regelverk kring aktieåterköp samt hur aktieåterköp går till på den svenska 

marknaden. I kapitel 3 presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. Den 

effektiva marknadshypotesen och signalteorin inleder kapitlet, som senare förs över i en 

redogörelse av tidigare forskning. Kapitel 3 avslutas med våra förväntningar på studien. Kapitel 4 

innehåller studiens metoddel. Här redogörs för samt motiveras de val som gjorts gällande insamling 

av data. I kapitel 5 presenteras och analyseras det empiriska resultatet. Studien avslutas med slutsats 

och diskussion som utgör kapitel 6.  

 

2. Aktieåterköp på Stockholmsbörsen 
I detta kapitel beskrivs hur återköp går till på Stockholmsbörsen. Vidare beskrivs regelverket 

kring aktieåterköpen. 

 

Aktieåterköp innebär att företag köper tillbaka egna aktier med kontanter. År 2000 beslutade 

Sveriges riksdag att tillåta svenska företag att återköpa egna aktier. Nasdaq OMX Stockholms 

Regelverk för emittenter punkt 4.1.1 behandlar bland annat reglerna kring aktieåterköp. 

Regelverket i Sverige skiljer sig från många andra länder när det kommer till krav på redovisning 

av information kring återköpsprogrammen.  

  

För att en företagsstyrelse ska kunna initiera ett aktieåterköpsprogram krävs ett majoritetsbeslut av 

bolagsstämman med 66 % av rösterna. Bolagsstämman beslutar om att ge styrelsen bemyndigande 

att, med vissa begränsningar, utforma och genomföra återköpet. Ett bemyndigande kan endast 
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utnyttjas fram till nästa årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551, kap 19, paragraf 28). När 

bolagsstämman gett styrelsen bemyndigande är det upp till styrelsen att besluta om när återköpen 

skall initieras. I många fall initieras återköpen av styrelsen i samband med årsstämman men det 

kan ske när som helst under perioden fram till nästa årsstämma. Styrelsens beslut att initiera ett 

återköpsprogram måste offentliggöras så snart som möjligt (Nasdaq OMX Stockholm, 2016, punkt 

4.1.1). Denna annonsering om initierande av ett återköpsprogram är den händelse som undersöks i 

denna studie. Som en del av offentliggörandet ska företag redovisa inom vilken tidsperiod 

bemyndigandet får utnyttjas, befintligt innehav av egna aktier samt antal aktier som avses köpas. 

Vidare ska kursintervallet, det vill säga det högsta respektive lägsta priset per aktie, redovisas. 

Slutligen ska även syfte bakom återköpsprogrammet avslöjas. (Nasdaq OMX Stockholm, 2016) 

De vanligaste motiven som angivits vid annonseringar på den svenska marknaden mellan åren 

2000-2009 är justering av kapitalstruktur, användning av aktier vid framtida företagsförvärv och 

incitamentsprogram för de anställda (Råsbrant, 2013).  

 

Enligt Regelverk för emittenter punkt 4.1.4 råder anmälningsskyldighet för de börsnoterade 

företagen. Det innebär bland annat att företag ska rapportera återköpsaktiviteten till börsen på 

daglig basis. Företag får maximalt äga 10 % av det totala antalet aktier. Det finns två sätt att köpa 

tillbaka egna aktier (Regeringens proposition 1999/2000:34). En metod är att företag riktar 

återköpserbjudande till de nuvarande aktieägarna som ges möjlighet att sälja en del av sina aktier 

till ett pris som överstiger marknadens. Den andra metoden, som undersöks i denna studie, är 

återköp på den öppna marknaden. Aktier återköps då direkt via Stockholmsbörsen och priset är det 

som råder på marknaden vid köptillfället. Öppna marknadsmetoden är vanligast förekommande 

och anses vara mer flexibel än riktade återköp eftersom företagsledare kan bestämma tidpunkten 

och justera storleken för återköpen Råsbrant (2013).  

 

Nasdaq OMX Stockholms disciplinnämnd har det huvudsakliga ansvaret för att regelverket följs. 

Nämndens uppgift är att pröva om börsnoterade företag överskridit de regler som finns. Företag på 

svenska aktiemarknaden kan beläggas med vite om de misslyckas leva upp till de rapporteringskrav 

som finns. (Nasdaq OMX Stockholm, 2016) 
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3. Teoretisk referensram  

I detta kapitel förklaras de teorier och hypoteser som ligger till grund för studien. Vidare 

presenteras tidigare forskning som leder fram till våra hypoteser och förväntningar på 

studiens resultat.  

 

3.1 Marknadens reaktion på ny information 

Tidigare studier har visat att när företag presenterar information om aktieåterköp blir konsekvensen 

i de flesta fall en positiv reaktion i aktiekursen. Detta reflekterar ett nödvändigt antagande för denna 

undersökning. Antagandet är att aktiemarknaden reagerar och införlivar ny publikt tillgänglig 

information i priserna. Fama (1970) menar att antagandet är definitionen av den effektiva 

marknadshypotesen, då aktiepriser återspeglar all relevant information som marknaden känner till. 

Fama (1970) delar upp graden av informationseffektivitet i tre former, den svaga, den halvstarka 

och den starka. Den svaga formen innebär att dagens pris reflekterar all historisk information 

tillgänglig för allmänheten. Den halvstarka formen innebär att aktiepriser speglas av all historisk 

information men att priser även justeras av all ny information som blir tillgänglig för allmänheten. 

Detta innebär att när ny information presenteras, exempelvis i form av initierande av ett 

aktieåterköpsprogram, reagerar marknaden omedelbart. Det nya priset ska då korrekt reflektera den 

nya informationen som presenteras och det innebär att det är omöjligt att konstant prestera bättre 

än marknaden genom att använda information som marknaden redan känner till (Brealey et al., 

2014: 325). Slutligen innebär den starka formen att aktiepriser även återspeglar information som 

inte är publikt tillgänglig (Fama, 1970). 

 

3.2 Signalteori – Aktieåterköp som signaler till marknaden 

Grunden i signalhypotesen är att företag skickar viktiga signaler till marknaden. Signalhypotesen 

möjliggörs av att det råder informationsasymmetri mellan företagsledare och investerare. 

(Ikenberry & Vermaelen, 1996) Annonseringar om aktieåterköp innebär signaler från 

företagsledare till investerare om att aktien anses vara undervärderad och därmed utgör en god 

investering för företaget (Vermaelen, 1981; Lakonishok & Vermaelen, 1990; Ikenberry et al., 1995; 

Stephens & Weisbach, 1998). Företagsledare som återköper aktier när de är övervärderade förstör 

värde för aktieägarna och därför drivs återköp av att aktiens pris bedöms vara lägre än det sanna 

värdet (Peyer & Vermaelen, 2005; Råsbrant, 2013). Vidare är företags annonseringar om 
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aktieåterköp tydliga signaler innehållandes relevant information om framtida prestation som 

medvetet skickas av företagsledare. Konsekvenserna blir enligt signalhypotesen att marknaden 

omedelbart reagerar positivt på annonseringen vilket följs av att den positiva informationen om 

företag tolkas. Därefter följer förändring i marknadens förväntningar angående företagets framtida 

prestation. (Grullon & Michaely, 2004) 

 

De teoretiska förklaringarna har stöd i tidigare forskning. Brav et al. (2005) visar att 85 % av 167 

tillfrågade ledare för amerikanska företag uppger att deras beslut om att återköpa aktier förmedlar 

viktig information om företaget. Howe et al. (1992) menar att den ledande förklaringen till den 

positiva reaktionen på aktiekursen vid återköp är signalteorin. Tidigare studier som undersöker 

aktieåterköp visar en positiv abnormal avkastning i samband med att informationen görs 

tillgänglig. Vermaelen (1981) visar att företag som återköper aktier på den öppna marknaden 

upplever en abnormal avkastning och menar att det är signalhypotesen som är den huvudsakliga 

förklaringen till den. Comment & Jarrell (1991) ger stöd åt hypotesen att företags annonsering om 

stundande aktieåterköp fungerar som signaler till marknaden om att aktien är undervärderad. De 

finner att den genomsnittliga abnormala avkastningen kring annonsering om aktieåterköp är 2,3 %. 

En rad ytterligare studier undersöker den kortsiktiga abnormala avkastningen förknippad med 

annonseringar av aktieåterköp. Ikenberry et al. (1995) och Peyer & Vermaelen (2005) visar 

abnormal avkastning på 3,54 % respektive 2,39 % för amerikanska företag. Råsbrant (2013), som 

undersöker den svenska marknaden, visar att den abnormala avkastningen är 1,94 % kring 

annonseringar. 

 

3.3 Motiv bakom aktieåterköp 

Effekten av de signaler som skickas via aktieåterköp kan variera beroende på hur marknaden tar 

emot och bearbetar signalerna. En teoretisk förklaring är att information som finns i annonseringar 

om aktieåterköp är signaler som skickas från företagsledare. (Grullon & Michaely, 2004) 

Information som angivna motiv är relevant då den ger marknaden möjlighet att tolka signaler från 

företagsledare. Förståelse för vad som ligger bakom aktieåterköpsprogram bör föregå att de 

betraktas som positiva signaler. (Kahle, 2002) 

 

Tidigare studier har undersökt hur marknadens reaktion skiljer beroende på vad företagen använder 

de återköpa aktierna till. Kahle (2002) visar att den abnormala avkastningen är lägre för företag 
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som återköper aktier för att täcka incitamentsprogram för anställda. Eftersom företag åtagit sig att 

betala ut aktier som belöning till sina anställda är det den drivande faktorn bakom återköp snarare 

än att aktien bedöms vara undervärderad. Råsbrant (2013) visar ett signifikant negativt samband 

mellan abnormal avkastning och ESOP (Employee Stock Ownership Plan), vilket stöder Kahles 

(2002) resultat. Andra motiv som är vanligt förekommande i Sverige är att förändra kapitalstruktur 

och att använda återköpta aktier som betalning vid framtida företagsförvärv. Med stöd ur den 

tidigare forskningen konstrueras vår första hypotes.  

 

Hypotes 1: De olika motiven företag anger som motiv till aktieåterköp påverkar styrkan i 

signalerna till marknaden. 

 

3.4 Undervärderingshypotesen 

Givet att aktieåterköp drivs av undervärdering bör återköpsannonseringar följa perioder av sämre 

avkastning för aktien. Detta förklaras av undervärderingshypotesen som menar att sannolikheten 

minskar att företagsledningar bedömer att den egna aktien är undervärderad efter en period av 

uppgång i aktiekursen. (Kahle, 2002) Enligt undervärderingshypotesen utnyttjar företagsledare 

flexibiliteten hos aktieåterköp genom att köpa tillbaka ett större antal aktier när priset upplevs vara 

lågt, och färre när priset på aktien stiger (Stephens & Weisbach, 1998; McNally, 1999; Ikenberry 

et al., 2000). 

 

Tidigare forskning har visat stöd för undervärderingshypotesen. Brav et al. (2005) visar att 86,4 % 

av tillfrågade företagsledare anser att marknadspriset för aktien, det vill säga om aktien utgör en 

god investering relativt aktiens sanna värde, är en viktig faktor vid beslut om återköp. Comment & 

Jarrell (1991) visar att aktiens abnormala avkastning vid återköpsannonseringar är negativt 

associerad med aktiens prestation under perioden innan återköpet. Ju sämre aktien presterat i 

perioden innan desto starkare blir signalen om undervärdering. Dessutom påvisar resultatet 

statistisk signifikans endast när den specifika aktiens tidigare prestation undersöks och inte när en 

övergripande marknadsnedgång föregår aktieåterköp. Vidare visar även Ikenberry et al. (1995) att 

aktier som presterat sämre perioden innan aktieåterköp upplever en positiv abnormal avkastning. 

Mot bakgrund i dessa studier förväntar vi oss ett liknande resultat på den svenska marknaden och 

studiens andra hypotes är således följande: 
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Hypotes 2: Aktieprestation i perioden innan annonseringar påverkar hur stark signalen till 

marknaden blir vid annonsering av aktieåterköp.  

 

3.5 Överlikviditetshypotesen 

När företags kapital överstiger investeringsmöjligheterna så kan företaget välja mellan att behålla 

överlikviditeten eller dela ut den till aktieägarna. Överlikviditetshypotesen menar att företag med 

stor kassa och få investeringsmöjligheter i större utsträckning köper tillbaka aktier än företag med 

liten kassa och många investeringsmöjligheter. (Dittmar, 2000) Hypotesen är nära kopplad till fria 

kassaflödeshypotesen som grundar sig i agentteorin. Fria kassaflödeshypotesen utgår från att 

företagsledare har incitament att genomföra investeringar som endast har ett svagt positivt, eller 

till och med negativt nettonuvärde (NPV). Det leder till överinvestering för företaget, istället för 

att exempelvis betala ut överflödigt kapital till aktieägarna. Värde skapas för aktieägarna när 

företag med höga kassaflöden betalar ut kapital eftersom det reducerar risken för dåliga 

investeringar. (Jensen, 1886) Likt företag med stora kassaflöden löper även de företag som har 

stora kassareserver en större risk att genomföra värdeminskande investeringar (Grullon & 

Michaely, 2004). 

 

Brav et al. (2005) visar att endast 20 % av 167 tillfrågade företagsledare anser att en viktig faktor 

bakom återköpsbeslut är att reducera kassan och därmed minska risken för dåliga investeringar. 

Vidare visar undersökningen att 80 % av de tillfrågade företagsledarna upplever att tillgången på 

goda investeringar är en viktig faktor bakom återköpsbeslut. Grullon & Michaely (2004) finner att 

den abnormala avkastningen är större för företag som har högre sannolikhet att överinvestera. Guay 

& Harford (2000) visar att aktieåterköp i större utsträckning används när företag upplever tillfälliga 

ökningar i kassaflöde. Med stöd mot detta antas företag med överlikviditet förknippas med ökad 

risk för ogynnsamma investeringar och därmed väntas aktieåterköp ge en positiv 

marknadsreaktion. Det mynnar ut i studiens tredje hypotes. 

 

Hypotes 3: Företags kassastorlek påverkar marknadens reaktion i samband med annonseringar 

av aktieåterköp. 
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3.6 Storlek på företag  

Signalhypotesen menar att mindre företag förväntas signalera mer information i samband med 

aktieåterköp. Anledningar till detta är att små företag får mindre rapportering i media, att finansiella 

analytiker inte bevakar och granskar mindre företag i samma utsträckning som större företag samt 

att insiderägande är mer vanligt förekommande i små företag och återköpen därför tolkas som 

sanningsenliga signaler. Sammantaget leder det till att informationsasymmetrin är större för små 

företag än för stora och därmed utgör annonseringar från mindre företag starkare signaler. 

(Vermaelen, 1981)  

 

En rad tidigare studier använder företagsstorlek som proxy för asymmetrisk information mellan 

företagsledare och investerare. Ikenberry et al. (1995) visar att avkastningen i anslutning till 

aktieåterköpsannonseringar skiljer sig avsevärt när aktier delas in i grupper efter företagsstorlek. 

Den femtedel som består av de minsta företagen visar högst abnormal avkastning och den femtedel 

där de största företagen ingår visar den lägsta abnormala avkastningen. Vidare visar Råsbrant 

(2013) att företagsstorlek korrelerar negativt med den abnormala avkastningen. Utifrån tidigare 

forskning konstrueras studiens fjärde hypotes.  

 

Hypotes 4: Storlek på företag som annonserar om aktieåterköp påverkar hur starkt marknaden 

reagerar.  
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4. Metod 
I detta kapitel redovisas och motiveras den kvantitativa metoden. Vidare visas hur våra 

hypoteser testas. Till sist presenteras den multipla regressionsanalysen med tillhörande 

variabler. 

 

4.1 Introduktion till metod  

Metoden för studien bygger på en kvantitativ undersökning i form av en eventstudie där aktiers 

abnormala avkastning ger ett mått på marknadens reaktion och därmed även styrkan i signalen från 

aktieåterköpsprogram. En kvantitativ metod gör det möjligt att dra statistiska generella slutsatser 

utifrån data, vilket är en fördel då resultatet inte riskerar att påverkas av författarens egna åsikter. 

(Saunders et al., 2016; 496) Studien har en deduktiv ansats vilket innebär att det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket används för att analysera data (ibid, 569). 

 

4.2 Eventstudie 

Eventstudier används för att mäta vilken effekt en händelse har för ett företags värde och metoden 

har kommit att dominera empirisk forskning inom finansieringsområdet sedan den utvecklades 

under mitten på 1900-talet. MacKinlay (1997) menar att ett nödvändigt antagande för eventstudier 

är att marknaden är effektiv i den halvstarka formen och en ytterligare förutsättning är att 

marknaden är rationell. Genom att använda data från finansmarknaden kan marknadsreaktionen 

uppskattas med hjälp av en eventstudie. Eventstudier används ofta för att mäta effekter av till 

exempel företagsförvärv och sammanslagningar, annonseringar om vinst och nyemissioner och 

flertalet studier har anammat metoden för att undersöka marknadsreaktionen på återköp av aktier. 

Därmed bedöms en eventstudie vara en lämplig grund för denna studie. Den valda metoden 

möjliggör stratifiering av urvalet, vilket passar denna studie då vi vill undersöka hur marknaden 

reagerar på olika typer av information angående motiv bakom återköp, aktieprestation samt kassa- 

och företagsstorlek.  
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Vår eventstudies upplägg och struktur tar stöd mot de sju steg som Campbell et al. (1997) 

presenterar. Sjustegsprocessen ger även en tydlig överblick av de metodrelaterade val som görs 

och de motiveras i de olika stegen. 

- Definition av event (4.2.1)  

- Data & urval (4.2.2) 

- Val av estimeringsperiod (4.2.4)  

- Estimering av normal avkastning och beräkning av abnormal avkastning (4.2.5 till 4.2.9)  

- Prövning av hypoteser (4.3)  

- Empiriskt resultat och analys (5)  

- Konklusion & slutsats (6) 

  

4.2.1 Definition av event  

Det första steget i genomförandet av en eventstudie är att definiera eventet som ämnas undersökas. 

I samband med detta bör även eventfönstret fastställas, vilket innebär den period över vilken 

förändringar i aktiepriset kommer studeras. MacKinlay (1997) menar att ett vitalt särdrag i en 

lyckad eventstudie är möjligheten att tydligt identifiera datum för eventen. Regelverket på Nasdaq 

OMX Stockholm innebär att styrelsens beslut att inleda ett aktieåterköpsprogram ska offentliggöras 

så snart som möjligt (Nasdaq OMX Stockholm, 2016). Det möjliggör en tydlig identifiering av 

eventen och dagen för aktieåterköpsannonseringarna utgör därför eventdagen för studien. I vår 

studie väljer vi, i likhet med Stephens & Weisbach (1998), att använda ett eventfönster på 3 dagar 

(-1, 0 och +1). Eventfönstret är kortare än exempelvis Råsbrant (2013) & Peyer & Vermaelen 

(2005) och det motiveras med att det tre dagar långa fönstret fokuserar mer direkt mot det fenomen 

vi vill undersöka. MacKinlay (1997) argumenterar för att eventdagen ska utökas till minst två 

dagar, då det tar hänsyn till den marknadsreaktion som sker efter att börsen stängt på 

annonseringsdagen, och som då blir synbar dagen eller dagarna därpå. I denna studie är dag 0 

eventdagen, det vill säga annonseringsdagen, och därför inkluderas även dag +1 i eventfönstret och 

det är avkastningen för de två dagarna som främst undersöks.  

 

4.2.2 Data och urval  

Företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, som genomfört aktieåterköp på den öppna 

marknaden under perioden 2004-2012 inkluderas i urvalet för denna undersökning. Valet av 

tidsperiod motiveras av att urvalet ger oss tillräcklig mängd observationer för att dra generella 
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slutsatser utifrån det totala urvalet men även möjliggör statistiska test när urvalet delas upp. 

Annonseringar om initierande av aktieåterköpsprogram finns i Nasdaq OMX Stockholms databas.  

Den används för att hämta information om datum för bolagsstämmans bemyndigande, 

företagsnamn och annonseringsdag. Ur annonseringarna hämtas även de motiv som angivits för 

återköpen. Fördelen med att använda Nasdaq OMX Stockholms databas är att informationen är 

tillförlitlig och samma data har använts vid tidigare undersökningar. En nackdel med databasen är 

att det i vissa fall saknas annonseringar från företag som faktiskt genomfört aktieåterköp. För att 

minimera risken för snedvridning av resultatet har dessa annonseringar försökt lokaliseras via 

specifika företags webbsidor samt andra databaser över pressmeddelanden. Vissa av 

annonseringarna har identifierats på detta sätt medan andra saknas och utgör en del av bortfallet i 

studien.  

 

Data kring aktiers dagliga prisutveckling under perioden 2004-2012, företags totala tillgångar och 

kassastorlek samt genomförda företagsförvärv har vi erhållit från vår handledare Mattias Hamberg. 

Datan är publikt tillgänglig information som insamlats manuellt från Datastream. Vidare ingår 

OMX Affärsvärldens generalindex, AFGX. Priserna, angivna i SEK, räknas till daglig avkastning 

i procent för respektive företag i urvalet. Datamaterialet används för att ta fram aktiekursdata för 

eventfönster och estimeringsperiod för respektive företag som ingår i studien. Affärsvärldens 

generalindex, AFGX, används som börsens totala avkastning för tidsperioden.  

 

4.2.3 Beskrivning av urval   

Det ursprungliga urvalet mellan åren 2004 och 2012 uppgår till 298 aktieåterköpsprogram. Utöver 

de 298 observationerna finns enstaka aktieåterköp som inte inkluderas i urvalet med anledning av 

att annonseringar saknas eller information om årsstämmor är bristfällig. Dessutom faller flertalet 

möjliga observationer bort med anledning av händelser där marknadens reaktion på andra händelser 

blandas ihop med reaktionen på aktieåterköpsannonseringar. Exempelvis exkluderas observationer 

i de fall när annonseringar om återköpsprogram kommer i nära anslutning till det bemyndigande 

som ges av bolagsstämman. Detta på grund av att det på bolagsstämman presenteras en större 

mängd information kring företaget som påverkar aktiens pris. Det gör det svårt att urskilja en 

specifik effekt vad gäller annonseringen av återköp. Efter att ha sorterat ut bortfallen uppgår vårt 

urval till 165 annonseringar.  
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Tabell 1. Beskrivning av urval. 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totalt 

Antal återköpsprogram 5 8 12 31 31 13 13 32 20 165 

Motiv 

Förvärv 

ESOP 

Kapitalstruktur 

Motiv saknas 

 

1 

0 

2 

3 

 

1 

1 

5 

3 

 

3 

2 

10 

0 

 

11 

8 

19 

6 

 

5 

8 

21 

2 

 

2 

3 

7 

3 

 

5 

5 

8 

0 

 

10 

4 

25 

1 

 

6 

7 

15 

0 

 

44 

38 

112 

18 

Prestation 30 dagar innan 

Positiv 

Negativ 

 

4 

1 

 

6 

2 

 

5 

7 

 

8 

23 

 

9 

22 

 

9 

4 

 

6 

7 

 

12 

20 

 

8 

12 

 

67 

98 

Förvärv: Användning av återköpta aktier som betalning vid framtida förvärv.  

ESOP: Användning av återköpta aktier i incitamentsprogram för anställda.  

Kapitalstruktur: Återköp för att justera kapitalstruktur och nyckeltal. 

 

    

I tabell 1 presenteras urvalet om 165 observationer. Vid 44 annonseringar har förvärv angivits som 

motiv till återköpen, 38 gånger har incitamentsprogram angivits som motiv och 112 gånger har 

justering av företagets kapitalstruktur angivits. Vidare finner vi att motiv saknas vid 18 

annonseringar. När det kommer till aktiens prestation under perioden 30 dagar innan annonsering 

är avkastningen negativ vid 98 tillfällen och positiv vid 67 tillfällen.  

 

Tabell 2. Frekvensfördelning uppdelat efter motiv och antal motiv i samma annonsering. 

Antal motiv per annonsering 

1 

2 

3 

Förvärv 

7 

33 

4 

ESOP 

26 

8 

4 

Kapitalstruktur 

69 

39 

4 

Totalt 44 38 112 

 

Tabell 2 visar frekvensen på de utannonserade motiven när det kommer till återköp via den öppna 

marknaden i Sverige. En annonsering innehåller ofta flera motiv och tabellen visar antalet företag 

som angivit ett, två eller tre motiv. Det totala antalet annonseringar är som tidigare nämnt 165 och 

tabellen visar att kapitalstruktur är det populäraste då det angivits 112 gånger.  
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Tabell 3 nedan visar hur många av de företag som angivit motivet förvärv som under en 

efterföljande treårsperiod genomfört minst ett företagsförvärv. 

 

Tabell 3. Översikt över huruvida företagsförvärv genomförts efter att motivet angivits. 

 Genomfört företagsförvärv Ej genomfört företagsförvärv Totalt  

Annonseringar 

Andel 

34 

0,77 

10 

0,23 

44 

 

Antal företag 

Andel 

18 

0,75 

6 

0,25 

24  

Tabellen visar vid antal och andel av de 44 annonseringarna med förvärv som motiv där sedan företagsförvärv 

genomförts inom tre år. Dessutom presenteras antal och andel av de 24 företagen som angivit företagsförvärv 

som motiv till återköp av aktier som genomfört företagsförvärv av företag inom tre år. 

 

Tabell 3 visar att motivet förvärv har angivits 44 gånger under tidsperioden 2004-2012. Av dessa 

annonseringar har 77 % följts av ett faktiskt företagsförvärv inom tre år. 25 % av företagen som 

angivit motivet företagsförvärv har inte har genomfört något företagsförvärv och sammanlagt har 

motivet angivits tio gånger utan minst ett efterföljande företagsförvärv.  

 

4.2.4 Estimeringsperiod   

Estimeringsperioden är perioden som leder upp till eventfönstret. Estimeringsperioden möjliggör 

en estimering av de parametrar som ingår i marknadsmodellen. Det görs för att uppskatta den 

förväntade avkastningen om eventet inte hade inträffat (MacKinlay, 1997). Med andra ord används 

estimeringsperioden för att skatta den normala avkastningen för vårt eventfönster. I denna studie 

använder vi oss av en 100 dagar lång estimeringsperiod likt Weisbach & Stephens (1998) som 

också studerat marknadens reaktion på aktieåterköp.  

 

t -100                                 t -2   t -1                                  t+1 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

        Estimeringsperiod         Eventfönster   

     

 

4.2.5 Normal avkastning 

Effekten av ett event på företags värde mäts genom abnormal avkastning. Det innebär att skillnaden 

mellan den faktiska avkastningen för aktiekursen under eventdagarna och den estimerade normala 

avkastningen förklarar marknadsreaktionen. Detta skapar behovet av estimering av normal 
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avkastning för specifika företags aktier. I denna studie görs det med hjälp av marknadsmodellen. 

Marknadsmodellen antar en konstant linjär relation mellan marknadsportföljens avkastning och en 

specifik akties avkastning. Den kan användas för att beräkna den normala avkastningen för en 

specifik aktie.(MacKinlay, 1997) Marknadsmodellens parametrar, lutning och intercept, skattas 

med hjälp av en regressionsanalys över en period innan eventfönstret som utgör 

estimeringsperioden. I denna studie är perioden, som tidigare nämnt, 100 dagar innan eventfönstret.  

 

𝑅𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∙ 𝑅𝑚𝑡 + 𝜀𝑖𝑡   (1)  

 

Där Rit är aktie i:s normala avkastning i tidpunkt t och Rmt är marknadsportföljens avkastning. 

Feltermen ε antas vara 0. Med hjälp av parametrarna alpha och beta kan sedan den normala 

avkastningen under eventfönstret för respektive aktie skattas. 

 

4.2.6 Abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen innebär skillnaden mellan faktiskt och normal avkastning. Den 

abnormala avkastningen (AR) ges därför av: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 − �̂�𝑖 − �̂�𝑖 ∙ 𝑅𝑚𝑡   (2) 

 

Där Rit utgör aktiens faktiska avkastning under eventfönstret och Rmt utgör marknadsportföljens 

avkastning under eventfönstret. Därmed ges den abnormala avkastningen av feltermen i 

marknadsmodellen. 

 

4.2.7 Genomsnittlig abnormal avkastning 

Efter att den abnormala avkastningen beräknats för samtliga företag i urvalet kan den 

genomsnittliga abnormala avkastningen (Average Abnormal Return, AAR) för respektive dag i 

eventfönstret beräknas. Detta ges av:  

 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡

𝑁
𝑖=1     (3) 

 

Där N är antalet observationer i urvalet. 
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4.2.8 Kumulativ abnormal avkastning 

Den kumulativa abnormala avkastningen visar hur ett specifikt företags aktie presterat under 

eventfönstret. CAR ges av formeln:  

 

𝐶𝐴𝑅𝑖(𝑡1𝑡2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

   (4) 

 

Där summan av den abnormala avkastningen för respektive dag i eventfönstret för ett specifikt 

företag ger den kumulativa abnormala avkastningen (Cumulative Abnormal Returns, CAR). 

 

4.2.9 Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

Den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen definieras av summan av den 

genomsnittliga abnormala avkastningen för respektive dag under eventfönstret. ACAR ges av: 

 

𝐴𝐶𝐴𝑅(𝑡1𝑡2) = ∑ 𝐴𝐴𝑅𝑡
𝑡2
𝑡=𝑡1

  (5) 

 

ACAR visar alltså genomsnittet för hur samtliga aktier i urvalet presterat under en viss dag i 

eventfönstret. 

 

4.3 Hypotesprövning kopplad till eventstudien 

För att kunna besvara studiens hypoteser testas marknadens reaktion. I följande del redogörs för 

hur vi går till väga för att undersöka respektive hypotes. 

 

4.3.1 Prövning av hypoteser  

Hypotes 1, att angivna motiv påverkar marknadens reaktion vid återköpsannonseringar, testas 

genom beräkning av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, uppdelat efter motiv, på 

eventdagen och dagen därpå (dag 0 och +1). För att undersöka den abnormala avkastningen som 

uppstår används t-test. Utifrån resultatet kan kopplingar dras mellan styrkan i signalen från företag 

och marknadens reaktion beroende på vilka motiv som anges. 

 

Hypotes 2, att aktiens prestation under tidsperioden innan eventdagen påverkar den abnormala 

avkastningen och därmed även signalen till marknaden, testas på liknande sätt som hypotes 1. 
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Observationerna delas upp efter positiv och negativ prestation och genomsnittlig kumulativ 

avkastning för eventdagen och dagen därpå (dag 0 och +1) beräknas. Tidsperioden som används 

för beräkning av specifika aktiers prestation innan annonseringen uppgår till 30 dagar, vilket är 

liknande Comment och Jarrell (1991) som använder sig av 40 dagar. Vi bedömer att 30 dagar är 

tillräcklig tid för styrelsen att hinna analysera en nedgång i aktiens pris och initiera ett 

återköpsprogram. För att testa hypotesen används t-test som visar om den abnormala avkastningen 

är signifikant skild från noll för respektive grupp. Utifrån resultaten i testerna kan indikationer ges 

för hur marknaden reagerar beroende på kursförändringar i perioden innan återköpsannonseringar.  

 

Hypotes 3 är att företagets kassastorlek påverkar effekten av annonseringarna. Företagens 

kassastorlek beräknas som andel av de totala tillgångarna för året innan återköpsannonseringarna. 

Urvalet delas in i två grupper där medianvärdet utgör skiljelinjen och den abnormala avkastningen 

för respektive observation i de båda grupperna beräknas och t-test genomförs. Resultatet indikerar 

hur marknaden reagerar och hur stark signalen är utifrån skillnader i företags kassatillgångar.  

 

För Hypotes 4 vill vi testa om storleken på företaget har någon effekt på den abnormala 

avkastningen i samband med annonseringen av återköp. För att testa detta delas urvalet upp i två 

grupper, en med stora företag och en med små företag. Uppdelningen sker efter det logaritmerade 

värdet på företagens totala tillgångar året innan återköpsannonseringarna där medianvärdet skiljer 

dem åt. För att testa den abnormala avkastningen genomförs t-test som indikerar marknadens 

reaktion beroende på skillnader i företagsstorlek.  

 

4.3.2 Multipel regressionsanalys  

För att undersöka effekten information i och kring annonseringar om aktieåterköp har på aktiers 

abnormala avkastning används en multipel regressionsanalys. Modellen för den multipla 

regressionsanalysen konstrueras av en beroende variabel och flera oberoende variabler (Andersson 

et al., 2007: 83). Modellens fyra förklarande variabler konstrueras utifrån studiens hypoteser. Dessa 

testas mot den beroende variabeln som är den kumulativa abnormala avkastningen för 

eventfönstret. Samtliga förklarande variabler är så kallade dummyvariabler då det möjliggör 

omvandling av kvantitativa variabler till kvalitativa som kan inkluderas i modellen (ibid: 107).  
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Den första oberoende variabeln är en dummy som konstrueras utifrån hypotes 1 där vi undersöker 

skillnader i abnormal avkastning mellan olika motiv som anges i annonseringar om aktieåterköp. 

Det motiv som visar sig ha störst påverkan på abnormal avkastning ges värdet 1 och övriga får 

värdet 0. Den andra oberoende variabeln är en dummy för aktiens prestation. Vilka observationer 

som ges värdet 1 bestäms av resultatet för hypotes 2. Modellens tredje förklarande variabel är en 

dummy för kassastorlek, där kassan beräknas relativt totala tillgångar. De observationer som ges 

värdet 1 bestäms av resultatet för hypotes 3. Den fjärde oberoende variabeln är en dummy för 

företagsstorlek. Analysmodellen presenteras nedan: 

 

𝐶𝐴𝑅𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 + 𝛽2𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

+ 𝛽3𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐾𝑎𝑠𝑠𝑎% + 𝛽4𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 

 

En risk förknippad med användning av multipla regressionsanalyser med flera oberoende variabler 

är att det kan råda hög korrelation mellan de olika förklarande variablerna, vilket minskar 

säkerheten i de enskilda variablernas koefficienter. Detta kallas för multikollinearitet (ibid: 110). 

För att testa graden av multikollinearitet används VIF-test och om resultatet överstiger 10 bör 

eventuellt någon variabel uteslutas ur modellen (ibid: 119).  
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5. Empiriskt resultat  
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med 

beskrivande statistik för de olika variablerna. Vidare presenteras de tester som genomförts 

och kapitlet avslutas med resultatet av den multipla regressionsanalysen. 

 

5.1 Beskrivande statistik  

I tabell 4 presenteras deskriptiv statistik för variablerna. I genomsnitt är den kumulativa abnormala 

avkastningen 1,4 % för de två dagarna som utgör eventfönstret (0; +1).  

 

Tabell 4 - Beskrivande statistik 

Variabler Medelv. Median Std. Toppighet Snedhet Min Max 

Car (-1; +1) 0,009 0,010 0,049 1,251 -0,048 -0,156 0,155 

Car(0; +1) 0,014 0,013 0,039 1,775 0,032 -0,117 0,135 

DummyFörvärv 0,268 0 0,444 -0,897 1,056  0 1 

DummyESOP 0,232 0 0,423 -0,357 1,284  0 1 

DummyKapitalstr 0,683 1 0,467 -1,387 -0,793  0 1 

DummyNeg.Prest  0,594 1 0,493 -1,874 -0,386  0 1 

Kassa%   0,129 0,105 0,118 9,808 2,734 0 0,672 

Totala tillgångar 7810 2595 13406 9,88 3,02 114 75109 

Tot.tillg.Log 7,929 7,861 1,482 -0,579 0,159 4,733  11,227 

Tabellen visar beskrivande statistik för urvalet. CAR som är den kumulativa abnormala avkastningen visas 

uppdelat i två olika fönster. “DummyFörvärv” “DummyESOP” och DummyKapitalstruktur” innefattar de 

annonseringar där respektive motiv nämnts. Förvärv är motivet att använda återköpa aktier som 

betalningsmedel vid olika typer av företagsförvärv. ESOP är motivet att köpa tillbaka aktierna för att 

användning i incitamentsprogram. Kapitalstruktur är att företaget köper tillbaka aktier för att justera 

kapitalstrukturen i företaget. “DummyNegativprestation” innefattar de företag som 30 dagar innan 

eventfönstret har haft en negativ avkastning på sin aktie. Kassa% är företags kassastorlek relativt totala 

tillgångar. Tot.tillg.Log betecknar det logaritmerade värdet av Totala tillgångar.  

 

Tabellen visar även att medianvärdena skiljer sig något mellan de båda eventfönstren, (-1; +1) har 

ett medianvärde på 1 % och (0; +1) har ett något högre medianvärde på 1,3 %. Vidare kan det 

konstateras att standardavvikelsen för hela eventfönstret är 4,9 % och 3,9 % för de två sista dagarna. 

Noterbart är den stora spridningen i minimum- och maxvärde där den lägsta kumulativa abnormala 

avkastningen är omkring -11,7 % och den högsta är +13,5 % för eventdagen och den efterföljande 

dagen. Medelvärdena för dummyvariablerna visar andelen för respektive dummy. Vidare kan det 
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utläsas att andelen företag vars aktie presterat negativt 30 dagar innan aktieåterköpsannonsering är 

59,4 %. Medianvärdet för den relativa kassastorleken är 0,105 för företagen i urvalet.  

 

5.2 Signaleffekter på marknaden  

I tabell 5 presenteras den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för hela urvalet för 

eventdagen och dagen som följer.  

 

Tabell 5. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning 

Eventfönster Dag 0; +1 

ACAR n=165 

t-stat 

1,34 % 

3,38*** 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %-nivån. 

I tabellen presenteras den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) för hela urvalet, vilket 

innebär samtliga 165 observationer. Eventfönstret består av dagen som annonseringen skedde på samt dagen 

därpå. Statistisk signifikans testas genom ett t-test. 

 

Resultatet visar att ACAR för tidpunkten kring annonseringen (0; +1) är 1,34 % (t-stat=3,38), vilket 

är statistiskt signifikant på 1 %-nivån. Detta resultat finner vi som bevis för att annonseringar om 

aktieåterköp har en positiv effekt på företags värde. Den positiva avkastningen som följer 

annonseringar kan ses som en indikation på att marknadsaktörerna tolkar annonseringar som en 

signal att aktien är undervärderad. Resultatet går i linje med en rad tidigare studier som studerat 

marknadsreaktionen av aktieåterköp. Comment & Jarrell (1991) visar en positiv abnormal 

avkastning på 2,3 % och Grullon & Michaely (2004) visar en positiv ACAR på 2,71 för 

amerikanska företag. Råsbrant (2013) visar på en positiv ACAR på 1,94 % för svenska företag 

under perioden 2000 till 2010.  

 

5.2.1 Motivens påverkan på marknadens reaktion  

I tabell 6 presenteras den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för respektive motiv. 

Den starkaste signalen ger motivet  kapitalstruktur där den genomsnittliga abnormala avkastningen 

uppgår till 2.02 % och är signifikant på 1 %-nivån. Förvärv visar en positiv effekt på 1,46 %, dock 

är t-värdet 1,59, vilket är strax under gränsen för 10 %-signifikansnivå. Motivet ESOP ger en 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på 0,4 % men resultatet är inte signifikant skilt från 

noll. Resultatet är delvis i linje med Råsbrant (2013) resultat som visar att samtliga av de tre 
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motiven förvärv, kapitalstruktur och ESOP har positiva effekter på marknaden. Råsbrants resultat 

visar i likhet med denna undersökning att kapitalstruktur är det motiv som leder till den högsta 

avkastningen av motiven. Vidare är ESOP det motiv som ger svagast effekt. Resultatet kan 

jämföras med Kahle (2002) som visar att förvärv av egna aktier i syfte att använda dem i 

incitamentsprogram för anställda ger en lägre reaktion på marknaden. Detta pekar även resultatet i 

vår undersökning på.  

 

Tabell 6. Abnormal avkastning (ACAR) stratifierat efter motiv 

Eventfönster ACAR 

Dag 0; +1 

AAR 

Dag 0 

Förvärv n=44 

t-stat 

1,46 % 

1,59 

1,67 % 

3,73*** 

ESOP n=38 

t-stat 

0,40 % 

0,35 

0,3 % 

0,55 

Kapitalstruktur n=112 

t-stat 

2,02 % 

3,52*** 

1,55 % 

5,41*** 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 %  respektive 10 %-nivån. 

Tabellen visar den genomsnittliga abnormala avkastningen för eventfönstret (ACAR) respektive eventdagen 

(AAR) uppdelat på de olika motiven: förvärv, ESOP och kapitalstruktur. Statistisk signifikans har testats med 

hjälp av t-test och teststatistikan presenteras för respektive motiv.  

 

Tabell 6 visar även den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för enbart själva 

annonseringsdagen. Här skiljer sig resultatet från det två dagar långa eventfönstret. Avkastningen 

när förvärv angivits som motiv är i genomsnitt 1,67 % (t-stat 3,73), vilket är statistiskt signifikant 

på 1 %-nivån. Motivet ESOP visar en svag positiv avkastning på 0,3 % på eventdagen men är inte 

signifikant skilt från noll. Däremot visar motivet kapitalstruktur att det förekommer en abnormal 

avkastning på 1,55 % (t-stat 5,41) vilket är något under förvärvsmotivet. En intressant aspekt när 

endast annonseringsdagen studeras är att effekten för förvärvsmotivet är starkt signifikant. Detta 

resultat skiljer sig från när vi testade för det två dagar långa eventfönstret, då statistisk signifikans 

ej kunde påvisas på 10 %-nivån. 

 

I sin helhet styrker vårt resultat resonemanget kring signalteori. Studiens resultat visar att 

marknaden reagerar olika beroende på vilken information som görs tillgänglig vid annonsering av 

återköpsprogram. Vilka motiv företagsledningar och styrelser väljer att ange som syfte bakom 
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aktieåterköp har alltså betydelse för hur marknaden reagerar. Detta styrker tidigare forskning av 

exempelvis Comment & Jarrell (1991), Ikenberry et al. (1995), Kahle (2002), som alla visar att 

informationen som anges vid annonseringarna kommer påverka styrkan i signalen marknaden.  

 

5.2.2 Aktieprestations påverkan på marknadens reaktion   

Tabell 7 visar att företag vars aktier upplevt en nedgång i pris under perioden 30 dagar innan 

annonseringen har en genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på 1,685 % (t-stat 2,58) under 

eventfönstret.  

Tabell 7. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning stratifierat efter aktieprestation 

Eventfönster Dag (0; +1) 

Positiv n=67 

ACAR 

t-stat 

 

0,94 % 

1,79* 

Negativ n=98 

ACAR 

t-stat 

 

1,68 % 

2,58*** 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 10 %-nivån. 

Tabellen visar genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för eventfönstret när de 165 observationerna 

segmenterats efter aktieprestation under en period om 30 dagar innan annonsering om aktieåterköp. Vidare 

presenteras resultaten av t-testen som undersöker statistisk signifikans. 

 

Resultatet är statistiskt signifikant på 1 % signifikansnivå. Företag som presterat positivt under 

perioden 30 dagar fram till annonseringsdagen visar en positiv genomsnittlig kumulativ abnormal 

avkastning på 0,94 % (t-stat: 1,79). Båda grupperna upplever en positiv reaktion vid annonseringen. 

De företag vars aktie presterat negativt under perioden innan återköpsannonsering har en högre 

abnormal avkastning om 1,68 % (t-stat: 2,58) i urvalet. Resultatet är i linje med Comment & Jarrells 

(1991) undersökning som visar ett negativt samband mellan aktiens prestation inför annonsering 

och avkastningen som följer. Tabell 7 visar också att det är en större andel företag som annonserat 

återköpsprogram efter en period av negativ aktieprestation. Detta tillsammans med 

avkastningsresultaten stödjer den tidigare forskningen av Stephens & Weisbach, (1998), McNally, 

(1999) och Ikenberry et al., (2000) om att företagsledare och styrelser utnyttjar flexibiliteten 

förknippad med aktieåterköp för att återköpa aktier när de upplever att den är undervärderad och 

utgör en god investering.  
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5.2.3 Kassastorlekens påverkan på marknadens reaktion  

I tabell 8 presenteras resultatet för hur den abnormala avkastningen skiljer beroende på företags 

kassastorlek relativt totala tillgångar vid annonseringstillfället. 

 

Tabell 8. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning uppdelat efter relativ kassastorlek. 

Eventfönster Dag (0; +1) 

Stor kassa% n=56 

ACAR 

t-stat 

 

2,08 % 

2,61*** 

Liten kassa% n=56 

ACAR 

t-stat 

 

0,53 % 

0,75 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 10 %-nivån. 

Tabellen visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) för dag 0; +1. Stor kassa% är 

de 56 företag som har en kassa relativt totala tillgångar som överstiger medianvärdet (0,105) för urvalet. 

Observationerna i Liten kassa% är de 56 företag som understiger medianvärde. Resultatet av genomförda t-

tester presenteras i tabellen. 

 

Observationerna delas upp i två grupper i tabell 8. På grund av brist på data för företag inom den 

finansiella sektorn, där även fastighetsbolag ingår, har urvalet skalats ned till 112 observationer för 

denna del av undersökningen. Företag med en kassastorlek över medianvärdet (0,105) uppvisar en 

positiv genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning på drygt 2 % och resultatet är signifikant på 

1 %-nivån. För företag med en kassastorlek som understiger medianvärdet är den genomsnittliga 

kumulativa abnormala avkastningen drygt 0,5 % och är inte statistiskt signifikant. Resultatet går i 

linje med Grullon & Michaely (2004) som visar att den högre abnormala avkastningen beror på 

den minskade risken för att företagsledningen överinvesterar.   
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5.2.4 Företagsstorleks påverkan på marknadens reaktion 

Tabell 9 visar den kumulativa abnormala avkastningen uppdelat efter företagsstorlek.  

 
Tabell 9. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning stratifierat efter logaritmerade totala tillgångar. 

Eventfönster Dag (0; +1) 

Stora företag n=56 

ACAR 

t-stat 

 

0,82 % 

1,07 

Små företag n=56 

ACAR 

t-stat 

 

1,80 % 

2,42** 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % och 10 %-nivån. 

Tabellen visar den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ACAR) för eventdagen och dagen 

därpå. Stora företag är de 56 företag vars logaritmerade totala tillgångar överstiger medianen (7,86). Små 

företag är de som understiger medianvärdet. Resultatet av genomförda t-tester presenteras i tabellen.  

 

Resultatet visar att reaktionen vid aktieåterköpsannonseringar är starkare för mindre företag. 

Avkastningen är 1,8 % jämfört med större företag där den abnormala avkastningen är omkring en 

procentenhet lägre på 0,82 %. Reaktionen för mindre företag är signifikant på 5 %-nivån. Resultatet 

bekräftar hypotesen om att marknaden reagerar starkare på information från mindre företag.  Det 

är även i linje med Råsbrant (2013) och Ikenberry et al. (1995) som visar att den abnormala 

avkastningen korrelerar negativt med storleken på företaget.  

 

5.3 Korrelationsmatris och resultat av multipel regressionsanalys 

Om det föreligger starka linjära samband mellan oberoende variabler i en multipel 

regressionsanalys kan det innebära att säkerheten i koefficientvärdena sänks. Tabell 10 visar 

Pearsons korrelationskoefficient mellan våra oberoende variabler. 

Tabell 10. Matris med Pearsons korrelationskoefficient. 

 CAR DummyKap.Strukt. DummyKassa% DummyStorlek 

DummyKapitalstruktur 0,256***    

DummyKassa% 0,088 0,015   

DummyStorlek 0,077 0,015 0,447***  

DummyNegativPrestation 0,137** -0,013 0,010 0,010 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %-nivån. 
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Tabell 10 visar att det föreligger signifikant positiva samband mellan de oberoende variablerna 

Kapitalstruktur och NegativPrestation och den beroende variabeln kumulativ abnormal 

avkastning. Vidare är korrelationskoefficienten mellan variablerna Storlek och Kassa relativt 

totala tillgångar 0,447, vilket är statistiskt signifikant. Resultatet är rimligt då variablerna har ett 

logiskt samband. Företags totala tillgångar ingår i beräkningen av båda variablerna.   

 

I den multipla regressionsanalysen använder vi oss av fyra oberoende variabler för att förklara 

kumulativ abnormal avkastning vid annonsering av återköp. Variablerna konstrueras efter studiens 

tidigare resultat i samband med t-testerna. Kapitalstruktur är det motiv som uppvisar statistisk 

signifikans och därför ges samtliga observationer som innehåller kapitalstruktur värdet 1. Övriga 

observationer antar värdet 0. Resultatet visar att de företag vars aktie presterat negativt i perioden 

innan annonseringen har en signifikant positiv abnormal avkastning. Därför ges de 50 

observationer där aktien upplevt störst negativ avkastning i perioden innan annonsering värdet 1 

och övriga observationer ges värdet 0. Anledningen är att fånga de observationer som upplevt en 

betydande nedgång i aktiepriset och därför kan tolkas som undervärderade av företagsledare.  

 

När det kommer till variablerna Kassa% (kassa relativt totala tillgångar) samt Storlek (totala 

tillgångar) saknas data för företag inom den finansiella sektorn, där fastighetsbolag ingår. Bortfallet 

uppgår till 53 observationer och det motiverar valet av dummyvariabler istället för kontinuerliga 

variabler. De 50 företag med störst kassa relativt tillgångar, samt de 50 företag med lägst 

logaritmerat värde på totala tillgångar ges värdet 1 för respektive dummy. Övriga observationer 

antar värdet 0. I tabell 11 presenteras resultatet av den multipla regressionsanalysen. 
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Tabell 11. Multipel regressionsanalys. 

Beta-koefficienter Dag 0; +1 

DummyKapitalstruktur 

t-stat 

2,1  

(3,40)*** 

DummyNegativPrestation  

t-stat 

1,2  

(1,85)* 

DummyKassa% 

t-stat 

0,5  

(0,75) 

DummyStorlek  

t-stat 

0,4  

(0,51) 

R2 (justerat) 

F-värde 

0,071 

4,12*** 

***, **, * Indikerar statistisk signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 %-nivån. 

Den beroende variabeln Kumulativ abnormal avkastning ställs mot de fyra oberoende dummyvariablerna; 

Kapitalstruktur som angivet motiv, stor kassa relativt totala tillgångar, litet logaritmerat värde på totala 

tillgångar och negativ prestation i perioden innan annonseringar. R2 (justerat) är modellens förklaringsvärde för 

CAR.  

 

Tabell 11 visar att modellen som helhet förklarar 7,1 % av variationen i den kumulativa abnormala 

avkastningen. Resultatet är signifikant på 1 %-nivån. Vidare visar resultatet att motivet 

kapitalstruktur har en signifikant inverkan på CAR, med en betakoefficient på 2,1 %. 

Betakoefficienten för NegativPrestation är 1,2 % och den uppvisar statistisk signifikans på 10 %-

nivån. Variablerna Kassa% och Storlek har positiva betakoefficienter men statistisk signifikans kan 

ej påvisas. Genomförda VIF-test fann inga bevis för multikollinearitet.  
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6. Konklusion  
I detta kapitel diskuteras resultatet från undersökningen och vi svarar på våra hypoteser. 

Vidare diskuteras studiens trovärdighet och förslag på framtida forskning. 

 

6.1 Slutsats  

Syftet med studien är att undersöka hur marknaden reagerar på information i och kring 

annonseringar om aktieåterköpsprogram. Undersökningen bygger på att studera effekten 

företagsannonseringar om aktieåterköp har på aktiens abnormala avkastning under ett två dagar 

långt eventfönster. Urvalet består av 165 annonseringar på Stockholmsbörsen under tidsperioden 

2004-2012. För att besvara studiens hypoteser genomförs en eventstudie med tillhörande 

regressionsanalys.  

 

Resultatet visar att det förekommer en positiv abnormal avkastning i samband med annonseringen 

av aktieåterköp på den svenska marknaden, vilket är i linje med tidigare forskning. Vid uppdelning 

av observationerna efter angivna motiv bakom återköpen kan vi konstatera att motivet att förändra 

företagets kapitalstruktur har en signifikant positiv effekt på den abnormala avkastningen. Motivet 

betalningsmedel vid framtida företagsförvärv visar positiv effekt, dock är signifikansnivån svagare 

än för kapitalstruktursmotivet. Användning av återköpta aktier i incitamentsprogram för anställda 

visar på svagt positiva effekter i urvalet. Dock är resultatet ej signifikant skilt från noll. ESOP visar 

alltså den lägsta reaktionen i urvalet vilket stöder signalteorin. Vi tolkar det som att återköp med 

motivet ESOP inte drivs av att aktien är undervärderad. Snarare görs återköp på grund av att företag 

måste leverera aktier till sina obligationsprogram. De andra motiven drivs i högre grad av att 

företagsledare anser att aktiepriset är lägre än det sanna värdet och därmed utgör en bra investering. 

Resultaten pekar på att finns skillnader i styrkan av signalerna beroende på vilka motiv som anges 

vid annonseringen. Då urvalets storlek påverkar statistisk signifikans kan anledningen till att 

förvärvsmotivet uppvisar svagare signifikans för abnormal avkastning delvis vara det begränsade 

antalet annonseringar som innehåller motivet förvärv. Observationer med motivet ESOP är också 

relativt få, vilket kan påverka resultatet.   

 

Studien visar att aktiens prestation har ett negativt samband med den abnormala avkastningen i 

eventfönstret. Detta resultat var väntat då en nedgång i aktiepris ökar sannolikheten att aktien är 

undervärderad. Att en större andel företag i urvalet genomförde återköp efter en nedgång i aktiepris 
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tolkas som att företagsledare för svenska företag utnyttjar flexibiliteten i aktieåterköp. Det pekar 

på att företagsledare i större utsträckning beslutar om att inleda aktieåterköp efter en nedgång i 

aktiepriset. Resultatet ger stöd åt påståendet att företagsledare i stor utsträckning försöker köpa 

tillbaka aktier vid tidpunkter då priset på aktien upplevs vara lågt. Detta tolkar vi som att aktiens 

prestation innan annonseringen påverkar signalen till marknaden om att aktien är undervärderad.    

 

Resultatet i undersökningen visar att företag med stor kassa relativt totala tillgångar är förknippat 

med en signifikant positiv påverkan på abnormal avkastning. Den abnormala avkastningen för 

företag med låg nivå på kassa relativt totala tillgångar är lägre och ej signifikant skilt från noll. 

Resultatet går i linje med vad vi förväntat oss då marknaden reagerar positivt när företag som 

riskerar att använda kassan till dåliga investeringar istället betalar ut kapital till aktieägarna.   

 

Studien visar att storlek på företag som annonserar om aktieåterköp påverkar den abnormala 

avkastningen under eventfönstret. Företag med liten mängd totala tillgångar uppvisar en statistiskt 

signifikant abnormal avkastning i samband med annonseringar. Företag med stor mängd totala 

tillgångar visar en positiv abnormal avkastning i urvalet men statistisk signifikans kan inte påvisas. 

En förklaring till den starka signalen när små företag återköper aktier är att marknaden tolkar det 

som att besluten förmedlar information från företagsledningar. Det är rimligt att annonseringar från 

mindre företag kommer överraskande och att signalen om undervärdering därför blir starkare. För 

större företag, som det finns mer information kring, kan annonseringen vara väntad och därför 

innebära en mer dämpad signal till marknaden.  

 

Den multipla regressionsanalysen visar statistisk signifikans för motivet kapitalstruktur. Det 

indikerar att aktien för företag som anger kapitalstruktur i återköpsannonseringen får en högre 

abnormal avkastning under eventfönstret än företag som anger övriga motiv. Vidare är variabeln 

negativ aktieprestation statistiskt signifikant. Det tyder på att de aktier som upplever nedgångar i 

aktiekursen inför annonsering om aktieåterköp får en större abnormal avkastning under 

eventfönstret än de aktier vars pris varit oförändrat eller stigit. Variablerna kassa relativt totala 

tillgångar och storlek är ej statistiskt signifikanta i modellen. En möjlig förklaring till det är 

bortfallet av företag inom den finansiella sektorn.  
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6.2 Studiens trovärdighet  

I studien ämnar vi undersöka effekten av annonseringar för aktieåterköp. Därför använder vi 

annonseringsmeddelanden från företag som finns tillgängliga i Nasdaq OMX Stockholms databas. 

Då vi bortser från annonseringar som gjorts i samband med andra kurspåverkande händelser 

minskar vårt urval men det möjliggör undersökning av de specifika effekterna av 

aktieåterköpsannonseringar. Då urvalet ändå är relativt stort anser vi att bortfallets betydelse inte 

är ett stort problem för studiens tillförlitlighet.  

 

Vår undersöknings eventstudiemetod har använts i flertalet tidigare studier inom ämnet och 

marknadsmodellen för beräkning av normal avkastning är välgrundad i tidigare forskning. 

Metodvalet har gjort det möjligt att mäta den abnormala avkastningen och därmed visa 

signaleffekter vid aktieåterköp. Överlag anser vi att metodvalet stärker trovärdigheten för vår 

studie.  

 

Vi saknar finansiell data för företag inom den finansiella sektorn, där fastighetsbolag ingår. Hänsyn 

bör tas till att det ökar risken för snedvridning av resultatet. Särskilt då det är ett rimligt antagande 

att fastighetsbolag innehar stora kassatillgångar och samtidigt har högt värde på de totala 

tillgångarna.  

 

Studiens regressionsmodell består av enbart dummyvariabler. Anledningen är att en del av datan 

är kvalitativ och en del av datan är inkomplett för urvalet. I regel är det önskvärt att minst en av 

variablerna i en regressionsmodell är kontinuerlig då den typen av variabler oftast bidrar med ett 

högre förklaringsvärde. Det är möjligt att modellens resultat blivit annorlunda om vi hade använt 

kontinuerliga variabler.  

 

I studien ingår åren 2007-2008 som präglades av en finansiell kris. Under de två åren steg nivån 

för återköpsaktivitet jämfört med övriga år i perioden. Det är möjligt att de ekonomiska effekterna 

av krisen påverkar resultatet i studien. Eftersom studiens tidsperiod sträcker sig över nio år är det 

sannolikt att en komplett konjunkturcykel fångats in i de data som används. Mot bakgrund av detta 

i kombination med att eventstudiemetoden tar hänsyn till marknadsrisken är bedömningen att vi 

undersökt effekten av annonseringar om aktieåterköp på ett tillförlitligt sätt.  
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6.3 Framtida forskning  

Aktieåterköp är ett relativt nytt fenomen i Sverige vilket förklarar varför det saknas undersökningar 

kring den fullkomliga effekten av aktieåterköp för företag. Den fullkomliga effekten av 

aktieåterköp kan ta flera år innan den uppvisas. Det skulle därför vara intressant att se exempelvis 

den långsiktiga effekten som återköp för med sig samt den långsiktiga prestationen hos företag som 

genomfört återköp.  

 

En ytterligare aspekt som vi endast berör ytligt i kapitel 4 är vad företag faktiskt använder sina 

återköpta aktier till. Företagsledare som annonserar återköp inte nödvändigtvis har för avsikt att 

använda aktierna till det angivna motivet. Syftet kan snarare vara att dra nytta av ökningen i 

aktiepris eller att öka ägarandelar i företaget. Det hade därför varit intressant att undersöka i hur 

stor utsträckning företag anger motiv som de inte avser att genomföra, vilket hade varit intressant 

ur ett investerarperspektiv då det kan förändra marknadens framtida reaktion på aktieåterköp.  
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