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Abstract 
 

On the 10th of March 2000 it became legal in Sweden for publicly traded companies to 

repurchase its own stocks. A reason for this according to the law writers was to share profit 

this way, giving greater flexibility and the possibility to create a better capital structure. 

 

The repurchase phenomena ha increased on popularity in Sweden, following what has 

previously happened in USA. For this reason, we decided to study the effect that the 

repurchase has on the share price in the sort term as well as in the long term. We also decided 

to study the motives that were driving the buy back. 

 

 Stock repurchases has been common in the US for a number of years and several studies exist 

on the topic. These studies show a limited increase in share price is visible in conjunction with 

the announcement. Several studies also show that there is a significant long-term increase in 

stock price compared to relevant indexes following the buyback. 

 

We have studied the short- and long-term effects by using the event study technique. When 

studying the long-term effects, 3 years, we have used the holding-period-return method. We 

have compared three industry segments being Investment companies, Real estate companies 

and trading companies. Repurchases occurring in these segments during 2000 and 2001 has 

been studied. 

 

Our conclusion is that in the short term, a small and varying increase in stock price is 

occurring. This increase is not considered significant in any of the tree segments. Within each 

segments, big variations was observed. This fact makes it more difficult to compare the 

numbers. The initial 2 day effects where: Investment companies +3,2%, Real estate 

companies +1,75%, and trading companies +0,9%.  

 

However, in the long-term, the companies buying back its own stock has a significant better 

development of the share price. The companies in the Investment segment increased 40,6 % 

more compared to the segment index during three years.  Corresponding number or Real 

estate and Trading companies was 19,8 & and 14,1%.  We also conclude that the initial 

difference between the segments gets emphasized over time. 
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The most common motive from the companies� management was that they perceived the 

stock being under valued and thus a good investment. Also these reasons are in line with the 

findings in the US. 
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Sammanfattning 
 

Den 10 mars år 2000 blev det i Sverigen tillåtet för noterade publika aktiebolag att förvärva 

och överlåta egna aktier. Ett starkt motiv för att tillåta återköp av aktier var enligt lagstiftarna 

att företagen skulle få möjlighet att dela ut vinstmedel till aktieägarna och att de skulle få en 

ökad flexibilitet att skapa en bättre kapitalstruktur. 

 

Återköpsfenomentet har enligt utländsk förebild snabbt blivit populärt hos svenska 

företagsledningar. Därför avsåg vi att studera vilken effekt aktieåterköpsprogram har på 

företagens aktiekurser, på kort och på lång sikt. Vi avsåg även studera vilka motiv som låg 

bakom återköpsprogrammen. 

 

I USA har återköpsfenomenet funnits en längre tid och ett flertal studier har genomförts. De 

amerikanska studierna visar att det uppstår en begränsad kursuppgång i samband med 

annonseringen. Flertalet studier visar också på att den initiala effekten är ofullständig och att 

aktierna i de företag som återköper egna aktier uppvisar betydande kursökningar under en 3- 

4årsperiod, jämfört med jämförelseindex, efter det att återköpsprogrammen annonserades.  
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Vi har studerat kurseffekterna på kort sikt genom att använda oss av eventstudier. För att 

studera vilken effekt återköpsprogrammen har haft på aktiekurserna under treårsperioden har 

vi använt oss av metoden holding-period-return. Vi har valt att jämföra tre olika branscher för 

att undersöka om det går att identifiera några skillnader däremellan. De branscher vi har valt 

är: Investmentbolag, Fastighetsbolag och Grossistbolag. Vi har utgått ifrån de bolagen som 

återköpte egna aktier på Stockholmsbörsen under åren 2000 och 2001. 

 

Vår slutsats är att det på kort sikt uppstår en liten, men en aning osäker, kursstegring vid 

annonseringsdagen samt den efterföljande dagen. Ökningen var dock inte signifikant för 

någon av branscherna. Stora variationer förekommer också i avkastning mellan de olika 

aktierna inom branscherna. Detta faktum gör det svårare att värdera dessa siffror. Den initiala 

effekten på aktiekurserna efter annonseringstillfället blev följande: investmentbolag 3,12%, 

fastighetsbolag 1,75% och grossistföretag 0,90%. 

 

Men vad som står tydligt i vår studie är att de företag som återköpte egna aktier i genomsnitt 

har haft en bättre kursutveckling än sitt branschindex under en treårsperiod. De studerade 

investmentbolagens aktier hade en kursutveckling som i snitt var 40,6 % bättre än sitt 

branchindex, motsvarande siffra för fastighetsbolagen var 19,8% resp 14,1% för 

grossistföretag. Vi konstaterar därför också att skillnader mellan branscherna på längre sikt, 

överstiger de initiala skillnaderna mellan branscherna.  

 

De vanligaste motiven till återköpen var att ledningen ansåg att aktiekursen var undervärderad 

samt att de såg återköp av egna aktier som en bra investering. Även dessa resultat stämmer väl 

överens med de amerikanska forskningsresultaten. 
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1.Inledning 
 

Under kapitlet kommer vi att presentera en bakgrund till ämnesområdet samt presentera vår 

problemformulering och vårt syfte med uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2004 och våren 2005 ökade intresset för att introducera återköpsprogram av 

egna aktier hos företag noterade på stockholmsbörsen. Det mest omtalade programmet stod 

TeliaSonera för. Deras återköpsprogram har blivit hårt kritiserat i media för att vara krångligt 

för småsparare och att återköp av egna aktier är ett mindre bra sätt att öka aktieägarnas 

avkastning på (svd, 2005, 30 april). 

 

Den 10 mars 2000 blev det i Sverige tillåtet för noterade publika aktiebolag att förvärva och 

överlåta egna aktier. Ett starkt motiv för att tillåta återköp av aktier var enligt lagstiftarna att 

företagen skulle få möjlighet att dela ut vinstmedel till aktieägarna. Då det skulle medföra 

risker för bolagets borgenärer ställde aktiebolagskommittén, i sitt förslag, upp ett antal 

begränsningar för företagen att genomföra återköpen (Jonsson.1999,s 9). Enligt propositionen 

1999/2000: 34 ska sådana förvärv ske genom riktade förvärvserbjudande till samtliga 

aktieägare eller ske genom ett köp på en börs, auktoriserad marknadsplats eller någon annan 

reglerad marknad. Förvärvet av egna aktier ska inte få ske med ett större belopp än att bolaget 

har täckning för sitt bundna egna kapital. Bolagets innehav av egna aktier får heller inte 

överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Beslut om förvärv måste fattas av 

bolagsstämman med 2/3 majoritet eller av en styrelse som fått bemyndigande av 

bolagsstämman (prop1999/2000:34).  

 

Enligt Fredrikson, Nilfjord och Peterson, vid handelshögskolan i Umeå, beslutades 

lagändringen för att öka harmoniseringen till de internationella bolagsrättsliga reglerna. Vid 

tidpunkten var återköp tillåtet i USA och i de flesta övriga europeiska länderna. Förvärv av 

egna aktier ansågs öka flexibiliteten för bolagen att skapa en rimlig kapitalstruktur. Det 

starkaste argumentet mot att tillåta återköp av egna aktier var att risken för kursmanipulation 

skulle öka (2001). I USA har intresset hos företag att köpa tillbaka egna aktier vuxit kraftigt. 

År 1985 annonserade131 bolag att de hade för avsikt att köpa tillbaka egna aktier till ett värde 
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av 15,8 miljarder dollar. År 2001 var det 1038 företag som gjorde detsamma till ett värde av 

147,8 miljarder dollar (Cook, Krigman, Leach.2003, s 463).    

 

1.2 Problemområde 

 

I USA där återköp av egna aktier har varit tillåtet under en lång tid, har det bedrivits 

omfattande forskning kring hur aktiekursen påverkas hos de bolag som förvärvar egna aktier. 

Flera forskare har kommit fram till att kursen påverkas positivt på kort sikt efter att nyheten 

om återköpen sker. Det uppstår då en positiv abnormal avkastning (AR) (Ikenberry, 

Lakonshok, Vermalen, 2000). Det finns olika hypoteser till varför det uppstår en positiv 

abnormal avkastning direkt efter beskedet, men det mest förespråkade skälet är 

signalhypotesen som menar att styrelsen med sin flaggning för återköp signalerar att bolagets 

aktiekurs är undervärderad. En omfattande forskning har även kommit fram till att de 

återköpande bolagens aktiekurs påverkas positivt under flera års tid (Ibid).  

 

Andra forskare har dock kommit fram till att aktiekurserna i bolag som använder sig av 

aktieåterköp inte har en bättre utveckling än aktiekurserna i samma bransch, utan i flera fall 

har en sämre utveckling (Liano, Huang, Manakyan, 2003). 

 

I Sverige, där återköp fortfarande är en relativt ny företeelse har det därmed inte bedrivits 

någon större mängd av forskning på området. Problematiken med att undersöka om det 

förekommer någon initial AR är större i Sverige då det krävs flera steg för att åstadkomma ett 

återköpsprogram. Det går att identifiera tre steg som krävs av företagen för att deras 

återköpsprogram ska bli tillåtna. Det första steget är att företaget måste informera aktieägarna 

om förslaget till återköpsprogram, vilket de ska ta ställning till vid bolagsstämman. Det andra 

steget är att på bolagsstämman godkänna förslaget och slutligen genomförs det tredje steget 

då återköpet genomförs. Systemet kan göra det svårt att avgöra vid vilket av dessa tidpunkter 

som den avgörande signalen till aktiemarknaden uppstår. Detta faktum skulle kunna innebära 

att den initiala kursreaktionen är mindre i Sverige än i USA.   

 

Abnormal avkastning (AR) definieras, av Bodie, Kane, Marcus, (2002), som en akties 

avkastning vilken överstiger vad som förväntas av enbart marknadsrörelserna. Kumulativt 

avvikande avkastning (CAR) är den totala avvikande avkastningen för den period som 

omgärdar annonseringstidpunkten för en viss information (Ibid). 
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1.3 Problemformulering   

 

Uppstår det någon abnormal avkastning hos företag som genomför återköp av egna aktier och 

skiljer det sig åt mellan olika branscher? Vilka motiv har legat till grund för 

återköpsprogrammen hos företagen?  

 

1.4 Syfte  

 

Syftet med studien är att jämföra tre branscher för att se hur aktiekursen påverkas i de bolag 

som återköper aktier jämfört med utvecklingen hos sitt branschindex. För att uppnå det syftet 

kommer vi att är att studera: 

 

1: Om det förekommer någon initial AR dagen före själva annonseringstillfället, 

annonseringsdagen samt tre dagar efter annonseringstillfället.  

 

2: Om de företag som genomför återköp av aktier uppvisar en högre avkastning än sitt 

jämförelseindex under en 3-års period från annonseringsdagen. 

 

Som en fördjupning i studien avser vi även studera vilka motiv företagets ledningen angivit 

för att återköpa egna aktier  

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi avser att studera effekten på aktiekursen hos bolag som är noterade vid Stockholmsbörsen 

och avser att köpa tillbaka aktierna över börsen.  

 

Det tillfälle som vi anger som annonseringsdag är den dag då information om att styrelsen 

föreslår att ett återköpsprogram inleds.  
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2. Teori 
 

Under kapitlet kommer vi att presentera de teorier vilka vi kommer att bygga vår studie kring. 

Teorierna kommer även användas som ett redskap för att bestämma vilka metoder vi kommer 

att använda oss av.   

 
2.1 Hypoteser för aktieåterköp 

 

Nedan presenteras de motiv som den tidigare forskningen har identifierat som de viktigaste 

när företag initierat återköpsprogram. 

2.1.1 Distribution av överlikviditet till aktieägarna 

 

När ett bolag har en överlikviditet som överstiger den närmaste tidens 

investeringsmöjligheter, har bolaget möjlighet att antingen dela ut likviditeten till aktieägarna 

i form av aktieutdelning eller i form av återköp av aktier. Fördelen med återköp av aktier är 

att bolaget då inte förbinder sig att göra några ytterligare återköp samt att distributionssättet är 

mer flexibelt än aktieutdelning. För aktieägarna finns det även en annan fördel, vid 

aktieutdelning beskattas hela utdelningen medan ett återköp inte beskattas förrän 

kapitalvinsten realiseras (Dittmar, 2000). 

 

2.1.2 Aktien är undervärderad 

 

Den ökade flexibiliteten med återköp av aktier jämfört med aktieutdelning innebär att 

bolagsledningen kan vänta med att utföra återköp till dess att de anser att aktiekursen är 

undervärderad. Hypotesen bygger på att bolagsledningen har bättre kunskap om bolagen än 

vad aktieägarna har. Om ledningen anser att aktiekursen är undervärderad kan de återköpa 

aktier för att signalera att till aktiemarknaden att aktien är undervärderad. Enligt teorin ska 

signalen omedelbart leda till att aktiekursens värde stiger till sitt rätta värde (Ibid). 

 

2.1.3 Kapitalstruktur 
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Ytterligare en anledning kan vara att aktiebolaget ej har en optimal kapitalstruktur. Återköp 

av aktier kan vara ett sätt att öka skuldsättningsgraden i bolaget genom att fritt eget kapital 

används för att finansiera återköpet (Ibid). En förändrad kapitalstruktur skulle kunna vara till 

fördel för aktieägarna då bolagets genomsnittliga kapitalkostnad kan förändras. Den 

genomsnittliga kapitalkostnaden består av kostnaderna för både det egna och det främmande 

kapitalet. Det egna kapitalet består av bolagets egen förmögenhet för vilket aktieägarna ställer 

krav på en viss avkastning. Det främmande kapitalet består av lånade medel för vilket 

kostnaden består av räntekostnaden. Genom att minska andelen eget kapital kan bolaget 

minska kapitalkostnaden (Jonsson.1999,s 13). 

 

2.1.4 Optionsprogram utan utspädningseffekt  

 

Optionsprogram är vanliga belöningssystem till framför allt ett företags ledning. En nackdel 

med dem är att de kan ge upphov till utspädningseffekter för aktieägarna. Återköp av aktier 

gör det möjligt för företagen att utfärda optionsprogram utan att företagets värde delas upp på 

ett större antal aktier (Dittmar, 2000, s335). 

 

2.1.5 Motverkande av fientliga uppköp 

 

Återköp av aktier kan även ha betydelse för utomstående parter. Ett fientligt uppköp kan 

förhindras genom att företaget köper tillbaka egna aktier. Anledningen är att de aktieägare 

som säljer sina aktier i första hand är de som kräver lägst pris för sina aktier. Då företaget 

köper tillbaka dessa aktier kommer den tilltänkta köparen att få betala ett högre pris för det 

tilltänkta uppköpta företagets aktier (Ibid). 

 

2.1.6 Återköp av egna aktier som en investering 

 

Företag kan återköpa egna aktier för att de anser att det är den bästa investeringen de kan 

göra. Det tillfället uppstår oftast då ledningen tror att aktiekursen är tillfälligt nedpressad. 

Risken är dock att ledningen har fel i sina antaganden om att kursen är undervärderad. I ett 
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sådant fall kommer återköpen att vara en negativ investering för företaget (Ross, Westerfield, 

Jaffe.2002, s.508f). 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Nedan presenteras den mest framträdande och aktuella forskning som publicerats i ämnet. 

 

2.2.1 Market underreaction to open market share repurchases 

 

Ikenberry, Lakonishok och Vermaelen har i en studie från 1995 undersökt långtidseffekterna 

av återköp av aktier. De studerar återköpsprogram som annonserats under perioden 1980-

1990. Oftast anger ledningen i företagen som gör återköp att det görs för att aktien är 

undervärderad och att det därigenom skulle vara en bra investering. I studien som har 

undersökt återköpsfenomenet under tiden 1980 till 1990, konstaterar man att snitteffekten på 

aktiekursen vid annonseringstillfället endast är 3,5 %. Dock finner studien att långtidseffekten 

under en fyraårsperiod ger hela 12 % avvikelse utöver det normala (15 % totalt över tiden 

strax innan tillkännagivandet till slutet av de fyra åren). Av resultatet drar de slutsatsen att den 

initiala effekten är ofullständig. Hade den varit fullständig skulle det inte uppstå någon 

långsiktig positiv effekt vilken utöver den initiala effekten. 

 

2.2.2 Economic Sources of gain in Stock Repurchases 

 

Chan, Ikenberry och Lee analyserar i sin artikel �Economic Sources of gain in Stock 

Repurchases� vilka effekter aktieåterköpsprogrammen har haft på aktiekurserna i USA mellan 

åren 1980 och 1998. De kommer fram till att det uppstår en initial positiv effekt på i 

genomsnitt 2,2 % under de fem dagar som mäts efter beskedet om återköpsprogrammet. Den 

positiva effekten startar två dagar innan den dag som de använder som annonseringsdag. 

Utifrån studien drar de slutsatsen att denna initiala effekt är ofullständig. På ett års sikt har 

bolagen som återköpt egna aktier i genomsnitt haft en abnormal avkastning på 6,7 %. Deras 

studie visar även på att den abnormala avkastningen efter fyra år har varit 23,6 %. Enligt 

författarna tyder det på att aktiemarknaden inte till fullo värderar informationen om återköp 

till verkligt informationsvärde initialt.  
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De undersöker också om utvecklingen påverkas av vilket motiv företagen har haft för att 

genomföra återköpsprogrammen. De tre motiv som de jämför är att: korrigera en 

underprissättning, dela ut överskottslikviditet till aktieägarna och att förändra företagets 

kapitalstruktur. Deras studie visar att det motiv som till störst del förklarar den positiva 

abnormala avkastningen är företagsledningens ansats att signalera till aktiemarknaden att 

aktiekursen är undervärderad. Motivet att dela ut likviditet till aktieägarna gav en positiv 

effekt då företag med en stor andel överlikviditet utvecklades bättre än företag med en lägre 

andel under en fyra års period. Motivet att förändra företagets kapitalstruktur inte gav någon 

positiv abnormal avkastning. Studien visar istället att företag med en redan hög belåning har 

en högre positiv abnormal avkastning än företag med låg belåning. Detta motsätter hypotesen 

om att en förändrad kapitalstruktur skulle öka aktieägarnas värde. Istället tyder resultatet på 

att det är signaleffekten om att aktiekursen är undervärderad som gör att aktien påvisar en 

positiv abnormal avkastning. 

 

2.2.3 Why do firms announce openmarket repurchase programs 

 

Jacob Oded (2004) försöker i sin artikel �Why do firms announce openmarket repurchase 

programs� reda ut varför återköpsprogram av egna aktier skulle påverka aktiekursen positivt.  

Amerikanska studier som han bygger sin forskning på visar att de verkliga återköpen bara 

motsvarar en liten del av det annonserade återköpsprogrammet och att många företag 

dessutom inte gör några återköp alls. Trots det visar studier som han hänvisar till att den 

initiala abnormala avkastningen i genomsnitt är 3 %. Modellen som han skapat bygger på att 

företagets ledning är bättre informerad om företagets tillstånd än vad investerarna är och att 

de har förmågan att själva bedöma om de är ett bra eller dåligt företag. Hans studie visar att 

det inte är själva återköpen av egna aktier som skapar en signaleffekt. Återköpsprogrammen 

ska istället ses som ett billigt sätt att signalera till aktieägarna att företaget drivs på ett bra sätt 

och kommer att skapa framtida värde.    

 

2.2.4 Stock repurchases in Canada: Performance and strategic trading 

 



Linus Delin Brindner 790820-0475                                                 Handledare: Curt Scheutz 
Annika Olin               720511-8222                                                                        2005-05-31 

 

 

15

De flesta studier som mäter avkastningen hos företag som initierat återköpsprogram har gjorts 

på amerikanska företag. Ikenberry, Lakonishok, Vermaelen publicerade år 2000 en artikel, 

som utgick ifrån deras studie av aktiemarknaden i Canada. De beskriver återköp av egna 

aktier som en vanlig företeelse världen över, vilken har vuxit i betydelse under senare år. En 

viktig orsak till det är att det först på senare år som det blivit tillåtet i flera länder. De 

undersökte om återköp av egna aktier hade samma effekt på aktiekursen i Canada som i USA. 

De valde att studera de företag som hade återköpt aktier på Toronto-börsen mellan åren 1989- 

1997. Deras studie omfattade 1060 annonserade återköpsprogram.  

 

De fann att resultaten från de canadensiska företagen visade på liknande resultat som hos de 

amerikanska företagen. Den initiala effekten på aktiekurserna var dock något mindre hos de 

canadensiska företagen, som i genomsnitt uppvisade AR på mindre än 1 % under 

annonseringsmånaden. Däremot fann de att den positivt avvikande avkastningen uppgick till 

7% per år under en 3-års period.  

 

Författarna fann att det motiv för återköpen som vägde tyngst var att företagens ledning ville 

höja företagets aktiekurs eftersom de ansåg att den var undervärderad. Studien visade också 

att AR för de canadensiska bolagen var 0,59 % per månad under en 3-årsperiod och att den 

varit negativ året innan annonseringen om återköp genomfördes. I undersökningen skiljde de 

även på mogna aktier (value stocks) och tillväxtbolag (growth stocks). Studien visade att de 

mogna företag som annonserade om aktieåterköp hade en AR på 0,76% per månad medan 

tillväxtbolagen uppvisade AR på 0,28%.  

 

2.2.5 Market reaction to open market stock repurchases and industry affiliation 

 

Liano, Huang, Manakyan utgår i artikeln �Market reaction to open market stock repurchases 

and inustry affiliation� (2003) bl.a. ifrån Ikenberry, Lakonishok och Vermaelens antaganden 

om att återköp av egna aktier skapar abnorm avkastning på både lång och kort sikt. Syftet med 

undersökningen är att testa deras resultat på ett något annorlunda sätt. De väljer att jämföra de 

företag som återköper aktier med företagens branschindex. Undersökningen bygger på 

amerikanska företag som återköpt aktier under åren 1982-1997. Deras studie visar att den 

initiala effekten är positiv, men att de återköpande företagen inte har haft någon långsiktig 

positiv abnormal avkastning. Istället visar den att de företag som återköpt egna aktier har haft 
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en sämre utveckling än den som branschen i stort presterat under en treårsperiod. Enligt dem 

kan förklaringar till utfallet av undersökningen vara att återköp av aktier ofta annonseras av 

företag under perioder när deras bransch utvecklas starkare än ett generalindex. Därmed 

skapar annonseringen av återköpsprogrammen inte några långsiktiga positiva signaler till 

aktiemarknaden och utfallet skiljer sig mellan olika branscher. Att utfallet skiljer sig mellan 

branscherna anser de bero på att investerare uppfattar signaler om återköpen på olika sätt 

mellan branscher.  
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2.3. Effektiv marknadshypotes 

 

Marknadens prissättning av aktier påverkas av vilken information som finns. För vem den är 

tillgänglig och hur snabbt marknaden reagerar på den nya informationen. Enligt teorin finns 

det tre olika sätt att definiera marknadseffektivitet, stark, semistark och svag. Beroende på 

vilken marknadsform som råder, så vill och kan analytiker hitta aktier som genererar 

överavkastning. Överavkastning kan förklaras som den del av avkastningen som inte 

motiveras av den risk som investeraren tar. 

 

I den svaga formen av marknadseffektivitet prissätts aktien med historiska priser som 

utgångspunkt. Prisutvecklingen av aktien följer en �random walk� (slumpartad rörelse) och 

det går inte att göra någon överavkastning genom att studera historiska aktiedata. Ur den 

svaga formen av marknadseffektivitet har det växt fram en ny �praktisk� teori, teknisk analys. 

Vid genomförandet av en teknisk analys försöker analytiker se mönster i den historiska 

kursutvecklingen och förutspå det framtida aktiepriset. 

 

Den semistarka formen av marknadseffektivitet prissätter aktier med hjälp av all offentlig 

information. Det kan vara information från företaget eller analyser av företaget. Information 

om förändringar i nettonuvärde som inte är diskonterad av marknaden, kommer direkt att 

påverka aktiepriset. På den semistarka marknaden kan insiderinformation innebära att 

personer kan göra vinster eftersom denna information påverkar aktiekursen när den blir 

offentlig. Det som talar emot att en marknad är semistark är att investerare kan spekulera i 

aktier och på så sätt köpa aktien, i tron om att det ska komma information. Det kan skapa 

bubblor och få kurser på aktier att gå tillbaka till sin ursprungsnivå, utan att det finns någon 

information som bakgrund. 

 

Den starka formen av marknadseffektivitet prissätter aktier med all information. Det räcker 

med att en investerare känner till informationen för att marknaden ska diskontera det i priset. 

Enligt teorin kan inte insiderhandel förekomma, eftersom marknaden skulle känna igen 

mönstret och korrigera priset. Det som talar emot en stark form av marknadseffektivitet, är att 

det i verkligheten förekommer insiderhandel ( Ross, Westerfield, Jaffe.2002, 343ff).  
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Ross, Westerfield, Jaffe (2002, s 350) anser att det går att finna vissa bevis för att den 

halvstarka formen har ett förklaringsvärde. Däremot anser de inte att den starka formen finner 

något stöd i praktiken. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel presenteras de metoder och metodval som vi har gjort för att uppnå våra syften 

och för att kunna svara på vår problemformulering. Vi kommer även att diskutera validiteten 

och reliabiliteten hos vår studie. 

 

 
3.1 Kvalitativa och kvantitativa angreppssätt 

 

Inom den vetenskapliga forskningen finns två olika metodiska angreppssätt; det kvalitativa 

och det kvantitativa. 

 

De kvalitativa metoderna kännetecknas ofta av forskarens sökande efter beskrivning och 

förståelse. Metoden syftar ofta till att samla rikligt med information kring ett fåtal enheter där 

man intresserar sig för sammanhang och strukturer. Styrkan i kvalitativa data är dess förmåga 

att skapa en helhetsbild av sociala processer. En annan fördel som ofta lyfts fram är 

angreppssättets flexibilitet i informationsinsamlingsfasen, där forskaren kan rätta till 

frågeställningar som glömts bort eller formulerats fel (Holme & Solvang, 1991, s 79). 

Däremot kan en nackdel vara att den kvalitativa forskningens inriktning på täta beskrivningar 

gör det svårare att fastställa den insamlade datas representativitet i förhållande till andra 

enheter (Denscombe 2000). 

 

Det kvantitativa angreppssättet kännetecknas av att forskaren intresserar sig för det 

gemensamma, det genomsnittliga och det representativa. Metoderna eftersträvar en precision i 

sin avspegling av den kvantitativa variationen i urvalsgruppens, och ger ofta ringa information 

om många undersökningsenheter. Relationen mellan forskare och den undersökte är ofta 

distanserad och den kvantitativa metoden präglas av att forskaren har ökad kontroll. Styrkan i 

metoderna ligger i att information tas fram på ett sätt som möjliggör generalisering. Detta görs 

ofta genom standardiserade frågor och svarsalternativ. Svagheten återfinns främst i 

separationen mellan utvecklingen av problem samt teorier och den konkreta 

informationsinsamlingen. Där kan problemet uppstå att informationen som insamlas inte är 

relevant för frågeställningen (Holme& Solvang, 1991, s 81).   
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Vi avser att använda oss av det kvantitativa angreppssättet för att studera om det har uppstått 

någon abnormal avkastning hos de företag som återköpt aktier jämfört med deras 

branschindex. Vi kommer även att använda oss av det kvalitativa angreppssättet för att 

studera vilka motiv de återköpande företagens ledningar har haft för att initiera 

återköpsprogram av egna aktier.  

 

3.2 Forskningsansats 

 

En deduktiv ansats utgår från föreställningen �från teori till empiri� (Jacobsen, 2002, 34). 

Arbetssättet kännetecknas således av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier 

drar slutsatser om enskilda företeelser, och arbetet beskrivs också ofta som det hypotetiskt 

deduktiva (Patel, Davidson, 1994). Kritiken mot en sådan ansats är att den kan leda forskaren 

till att söka information som denne finner relevant och som därmed tenderar att ge stöd åt de 

förväntningar forskaren har (Jacobsen, 2002, s 35). 

 

Motsatsen till den deduktiva ansatsen är då forskaren vill undvika att påverkas av 

förväntningar och istället använder en induktiv ansats. Ansatsen utgår då ifrån föreställningen 

�från empiri till teori�. Forskaren samlar in relevant information vilken denne systematiserar i 

syfte att med en så öppen utgångspunkt som möjligt formulera teorier. Målet är att ingenting 

ska begränsa den information som forskaren samlar in (Jacobsen, 2002, s 35).  

 

Då vi avser att studera valda teorier utifrån svenska förhållanden har vi valt en deduktiv 

forskningsansats. 

 

3.3 Urval av företag  

Urvalet av bolag som ska studeras bygger på de företag som återköpte egna aktier under åren 

2000-2001. Information om vilka företag som förvärvat egna aktier har vi fått från 

Stockholmsbörsen. För att sortera in företagen i olika branscher har vi använt oss av tidningen 

Affärsvärldens branschindelning. Vi har även använt oss av Affärsvärldens branschindex samt 

inhämtat historiska aktiekurser från Stockholmsbörsen.   

Vi har därefter gjort ett obundet slumpmässigt urval för att välja ut tre olika branscher vilka 

var representerade av de företag som återköpte egna aktier under åren 2000-2001. De företag 
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som återköpt egna aktier kommer att jämföras med Affärsvärldens branschindex. Varje akties 

avkastning kommer att utgå ifrån den dag då annonseringen om återköpen gjordes. Deras 

avkastning kommer att jämföras med sitt jämförelseindex under samma period. De branscher 

som vi efter urvalet kommer att använda i vår undersökning är: Investmentbolag, 

fastighetsbolag och grossistföretag. 

 

För att undersöka när den första signalen om återköp kommit aktiemarknaden till känna, utgår 

vi ifrån och arkiv av pressmeddelanden och ekonomiska rapporter från företagens hemsidor 

och från nyhetsbyrån Direkt.  

 

Företag Bransch Återköpsdag 

Latour Investmentbolag 2001-04-26 

Lundbergs Investmentbolag 2000-03-09 

Ratos Investmentbolag 2000-02-25 

Säki Investmentbolag 2000-03-17 

Traction Investmentbolag 2000-05-17 

Addtech Grossistföretag 2001-11-13 

Bergman&Beving Grossistföretag 2000-02-17 

Lagercrantz Grossistföretag 2001-11-15 

Malmbergs Grossistföretag 2000-03-17 

OEM Grossistföretag 2000-02-15 

Capona Fastighetsbolag 2000-02-10 

Castellum Fastighetsbolag 2000-03-22 

Fastpartner Fastighetsbolag 2000-04-26 

Tornet Fastighetsbolag 2000-01-25 

Wallenstam Fastighetsbolag 2000-04-19 

Bolag som studerats 

 

 

3.4 Beräkningsmetoder för avkastning 

 

För att utvärdera de enskilda aktiernas initiala utveckling jämfört med deras jämförelseindex 

använder vi oss av en eventstudie, med vilken vi kan räkna ut AR för de återköpande bolagens 
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aktier. För att mäta om de företag som återköpt egna aktier har haft en högre avkastning än 

sitt branschindex på lång sikt avser vi att använda oss av modellen holding-period return. Vi 

mäter då avkastningen hos de återköpande bolagens aktier under en 3-års period jämfört med 

deras jämförelseindex. Då vi analyserar historiska kurser kommer vi att utgå ifrån köpkursens 

stängningskurs.  

 

3.4.1 Eventstudie 

 

Eventstudie är en vanligt förekommande metod som de amerikanska forskarna använder för 

att för att studera om det uppstått någon abnormal avkastning på kort sikt.  

 

Eventstudier innebär att AR för den undersökta aktien kan mätas genom att subtrahera 

marknadens avkastning från den undersökta aktiens avkastning under en speciell dag. AR = 

R- Rm (Ross, Westerfield, Jaffe.2002, s 351). Eftersom aktiekursen påverkas av både 

marknadsfaktorer och faktorer som är företagsspecifika kan avkastning då uttryckas i formeln: 

Rt= a+ brmt + et.  Rt står för aktiens avkastning vid tidpunkten t och rmt är marknadens 

avkastning vid samma tidpunkt. Parametern b bestämmer känsligheten mot marknadens 

avkastning och parametern a är den genomsnittliga avkastningen som aktien skulle få om 

marknaden gav noll i avkastning under perioden. Faktorn e står för den del av aktiens 

avkastning som är företagsspecifik. För att mäta den företagsspecifika avkastningen under en 

given period kan vi istället skriva om formeln: et = rt � ( a+ brmt) (Bodie, Kane, Macus.2002,s 

351).  

 

Parametern b nämns oftast som beta och skrivs som β. För att beräkna dess värde har vi utgått 

ifrån aktiens procentuella värdeförändring under en fyraårsperiod och jämfört det med 

branschindexets utveckling under samma tid. Den formel som vi använt oss av för att beräkna 

betavärdet är: βi = COV (Ri, Rm)/ σ2 (Rm). I formeln står cov för Kovarians och σ2 för varians. 

Kovariansen kan även förkortas som σ (Ross, Westerfield, Jaffe.2002, s.271).  

 

Då vi använder oss av ett betavärde som mäter förhållandet mellan den enskilda aktien och 

branschindexutvecklingen beräknar vi riskfaktorn a som 0. Därmed kommer vi att använda 

oss av formeln et = rt � (brmt) när vi beräknar aktiens abnormala avkastning. 
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Vi avser att genomföra studien efter liknande mall som bl. a Chan, Ikenberry och Lee har 

gjort, genom att studera den kumulativa avvikande avkastningen under fem dagar. De har 

studerat dagarna -2 till +3 utifrån annonseringstidpunkten. Vi kommer dock inte att utgå ifrån 

dag -2 utan istället dagen innan annonseringstillfället (-1). Det beror på att dag 0 i de 

amerikanska studierna är den dag då informationen publiceras i den tryckta versionen av Wall 

Street Journal och därför är dagen efter det verkliga annonseringstillfället. Därmed utgår våra 

studier från samma dagar. 

 

3.4.2 Holding- period returns (avkastning på långsiktiga investeringar) 

 

I begreppet �holding- period return� ingår antagandet att avkastningen från investeringen 

under år ett återinvesteras och ingår i det beloppet som ger avkastning år två och så vidare      

( Ross, Westerfield, Jaffe.2002, s.225).  

 

Formeln för att räkna ut den totala avkastningen är: (1+R1)*(1+R2)*.....(1+RT), där R1 är den 

inflationsjusterade bruttoavkastningen år ett osv. till och med år T(ibid). 

 

När vi beräknar holding-period returns för de återköpande företagens aktier beräknar vi deras 

avkastning under tre år utifrån det datum som de annonserade sina återköpsplaner. För att 

mäta totalavkastningen har vi lagt till företagens utdelning. På samma sätt beräknar vi 

aktiernas jämförelseindex, då vi beräknar deras branschindex procentuella avkastning från 

samma datum som det återköpande företagets aktie. För att beräkna branschens 

totalavkastning har vi summerat branschens samtliga företags utdelningar och räknat ut ett 

genomsnittsvärde.   

 

3.5 Signifikanstest 

 

För att se om våra resultat signifikant skiljer sig från noll, använder vi oss ett dubbelsidigt t-

test för att se om vi kan falsifiera nollhypotesen. T-test bör användas då urvalet understiger ett 

antal på 30 (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen.2003, s 214f). Det första vi gör är att ställa upp en 

nollhypotes och en mothypotes. Våra hypoteser är: 
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H0: annonsering av återköp av egna aktier medför ej prisförändring  

H1: annonsering av återköp av egna aktier medför prisförändring 

 

Gränsen för förkastandet av nollhypotesen bestäms av signifikansnivån. Med signifikansnivå 

menas sannolikheten att förkasta nollhypotesen då den är riktig. För att bestämma den kritiska 

nivån utgår vi ifrån antalet frihetsgrader som t-testet baseras på. Antalet frihetsgrader bestäms 

av värdet (n-1). Det kritiska t-värdet på 5 % signifikansnivå och med 4 frihetsgrader är 2,776. 

(Djurfeldt,Larsson, Stjärnhagen.2003, s 216). 

 

För att beräkna t-värdet utgår vi ifrån uttrycket: t =  m- M0 /(s/√n)(ibid). 

Där: m   = Observerat medeltal i stickprovet  

        M0 = Testvärdet 

        s     = Standardavvikelsen   

Vi kommer att använda oss signifikanstestet i vår studie av de initiala effekterna på företagens 

aktiekurser.        

 

3.6 Innehållsanalys 

 

För att undersöka vilka motiv som ledningen i de återköpande företagen har haft för att införa 

återköpsprogram avser vi att göra en kvalitativ innehållsanalys av företagens årsredovisningar 

under det år som föregick beslutet om återköp samt branschkonkurrenternas. Vi kommer även 

att granska pressmeddelanden från företagen vilka behandlar återköp av egna aktier. Vi avser 

med denna metod försöka finna orsaker som inte nödvändigtvis uttrycks explicit i texten.       

  

3.7 Validitet och reliabilitet 

 

3.7.1 Validitet 

 

God validitet föreligger om ett mätinstrument eller mätmetod mäter vad det avser att mäta. 

(Wiedersheim-Paul& Eriksson, 1991) 
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För att mäta om det uppstår någon positiv effekt av återköp av aktier på kort sikt använder vi 

oss av eventstudier vilket är en beprövad metod som amerikanska forskare använder. Vår 

studie av de kortsiktiga effekterna på aktiekurserna borde av det skälet leverera hög validitet. 

 

För att mäta de långsiktiga effekterna använder vi oss av en metod som mäter den 

återinvesteade avkastningen under en treårs-period. En sådan metod använder sig även de 

referererade amerikanska forskarna av då de mäter den långsiktiga avkastningen i sina studier. 

Detta ökar validiteten hos vår undersökning. 

 

En utmaning som eventstudien står inför är svårigheten att isolera den intressanta händelsen 

från andra kurspåverkande händelser. Vårt angreppssätt, definierat av den valda metoden, har 

varit att försöka rensa bort inverkan från marknadsfaktorer från resultatet genom att relaterade 

risk- och avkastningsförändringar till Affärsvärldens branschindex.  

 

3.7.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet avser mätmetodens förmåga att ge tillförlitliga och stabila mätningar. En 

undersökning med god reliabilitet skall inte påverkas av vem som utför undersökningen eller 

av de omständigheter under vilken den sker. (Wiedersheim-Paul& Eriksson, 1991) 

 

Det faktum att vi i stora delar av uppsatsen använder kvantitativ och inte kvalitativ data i våra 

statistiska studier, bidrar till en högre sannolikhet att samma resultat skall uppnås oberoende 

av undersökare. Dataunderlaget i undersökningen bygger helt på primära källor, dvs. 

obearbetad aktiekursdata. Reliabiliteten är således beroende av dessa källors tillförlitlighet. 

Våra data kommer ifrån Affärsvärlden, Stockholmsbörsen och nyhetsbyrån Direkt, alla 

välrenommerade källor vars data kan antas vara av hög kvalitet. 

 

En faktor som kan tänkas påverka vår undersöknings tillförlitlighet är antalet fall som 

studerats. Eftersom vi har valt att studera företag från 3 branscher i Sverige som har återköpt 

sina aktier, så blir antalet aktier per bransch begränsat, totalt 15 stycken. Detta påverkar 

sannolikt tillförlitligheten negativt. 
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Vi har dessutom valt att inte ha med bolaget Bure eftersom de vid den aktuella tidpunkten var 

nära konkurs och det sannolikt gör att aktien av marknaden värderas enligt helt andra kriterier. 

 

Betavärdet kan vara ett relativt osäkert mått då det aldrig är helt stabilt utan förändras. Det 

kan bero på förändringar i produktlinjen, förändringar i teknologin eller att marknaden 

förändras. Över tiden brukar dock ett företags betavärde vara relativt stabilt ( Ross, 

Westerfield, Jaffe.2002, s.312f). Vi har därför beräknat betavärdet under en fyraårsperiod för 

att få fram ett så rättvisande värde som möjligt.  

 

Noteras bör också att den exakta tidpunkten för annonseringen av återköpen vissa fall kan 

vara svårt att helt säkert fastställa då de gordesrelativt lång tillbaka i tiden. För att öka 

reliabiliteten har vi använt oss flera olika informationskällor. Därmed anser och anser vi att de 

funna annonseringsdagarna är de rätta.  

4. Resultat 
 

Under kapitlet kommer vi att presentera det resultat som studien leder fram till. Vi kommer 

att redovisa resultatet på den initiala effekten på aktiekursen, den långsiktiga effekten på 

aktiekursen samt företagens motiv till återköpen. 

 

4.1 Initial effekt på aktiekursen 

 

Den initiala effekten på annonseringen av att företagen önskade återköpa egna aktier visade 

sig skilja något mellan de olika branscherna. För både investmentbolagen och 

fastighetsbolagen föll aktiekursen för bolagen dagen innan annonseringstillfället i genomsnitt 

föll de med 0,79 % respektive 2,23 %. För grossisterna steg aktiekurserna i genomsnitt med 

1,62 % dagen innan annonseringstillfället. Aktierna i samtliga tre branscher steg under dagen 

för annonseringstillfället och den efterföljande dagen. De två dagarna därefter uppvisar inga 

tydliga mönster i aktiekursernas förändring. Stora variationer förekommer dock i avkastning 

mellan de olika aktierna inom branscherna, framförallt bland grossistföretagen men även 

bland investmentbolagen. Detta faktum gör det svårare att värdera dessa siffror. För 

fastighetsbolagen kan det urskiljas ett tydligare mönster. Ingen av dagarna i någon av de tre 

branscherna uppvisade någon signifikant förändring vilket gör att nollhypotesen inte kan 
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förkastas vid en signifikansnivå på 5 %. Investmentbolagen var den bransch som hade den 

högsta AR från annonseringsdagen och de tre efterföljande dagarna. 

 

  Investmentbolag Fastighetsbolag Grossister   

Dag Medelvärde    t-värde Medelvärde    t-värde Medelvärde    t-värde

T-1: -0,79% -2,01 -2,23% -1,79 1,62% 0,84 

T: 0,54% 0,82 1,95% 2,18 2,38% 1,21 

T+1 3,64% 1,35 1,61% 1,91 1,63% 0,57 

T+2 -1,34% -1,78 -1,28% -1,1 -2,23% -2,02 

T+3 0,28% 0,49 -0,57% -0,53 -0,88% -0,35 

CAR T-T+3 3,12%   1,71%   0,90%   

Den initiala effekten på aktiekurserna efter annonseringstillfället om att företagen önskar återköpa egna aktier. Dag T är dagen för 

annonseringstillfället. 

 

 

4.2 Långsiktig effekt på aktiekursen 

 

Den långsiktiga effekten av återköpen av egna aktier under treårsperioden uppvisade positiva 

effekter i samtliga branscher men med betydande skillnader mellan de olika branscherna. Den 

bransch som uppvisade den största skillnaden i avkastning jämfört med sitt branschindex var 

även här investmentbolagen med en positiv skillnad på 40,6 %. Per år blir det en abnormal 

avkastning på 13,5 %. Även bland fastighetsbolagen uppvisades betydande positiva skillnader 

mellan de bolag som återköpt aktier och dess branschindex. Den abnormala avkastningen var 

bland dem 19,8 % under treårsperioden och 6,6 % per år. Bland grossistföretagen gick det att 

urskilja en abnormal avkastning på 14,1 % under tre år och därmed 4,7 % per år. 
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4.3 Företagens motiv till återköpen 

 

4.3.1 Investmentbolag 

 

Lundbergs anger som motiv till återköp av aktier att deras aktiekurs värderas långt under det 

bedömda substansvärdet. De nämner att ett återköp skulle öka substansvärdet hos de 

återstående aktierna. Därmed bör annonseringen om återköp av aktier ses som en signal till 

aktiemarknaden om att Lundbergs anser att deras aktiekurs är undervärderad.   

 

Latour skriver i sin årsredovisning att substansrabatten är så stor att det är svårt att finna en 

bättre affärsmöjlighet än att återköpa egna aktier. Bolagets likvida medel i förhållande till 

dess totala tillgångar var relativt liten och bolagets soliditet var lägre än genomsnittet för 

investmentbolagen. Därmed går det att urskilja två särskilda motiv till deras återköp. Det 

första motivet är att signalera till aktiemarknaden att aktiekursen är undervärderad. Det andra 

motivet är att se återköpen som en investering.  

 

Ratos skriver att de avser att göra återköp av aktier för att förbättra kapitalstrukturen och 

därmed öka aktievärdet. De skriver även att substansrabatten ökar för samtliga bolag i 

branschen. Då soliditeten i Ratos vid tillfället för annonseringen var 95 %, vilket får ses som 

en hög siffra, är det troligt att ett motiv bakom återköpen är att förändra kapitalstrukturen och 

öka belåningen. De har även en stor andel likvida medel i förhållande till deras totala 

tillgångar. Därmed skulle återköpen även kunna ses som ett sätt att fördela överskottslikviditet 
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till aktieägarna med mindre skatteeffekt än vad en utdelning skulle åstadkomma. Företagets 

benämning av substansrabatten tyder även på att de avser signalera att aktiekursen är 

undervärderad och att återköpen bör ses som en investering. 

 

Säki nämner i sin årsredovisning att de avser arbeta med en låg skuldsättningsgrad, de har inte 

heller någon stor kassa att distribuera till aktieägarna. Istället skriver de att återköp är bra för 

företag som handlas under substansvärdet. Återköpen ska dock inte ses som någon investering 

då de avser att makulera aktierna. Det tyder ändå på att de avser att förändra sin 

kapitalstruktur genom att göra återköp med lånade pengar. Det kommer att öka 

skuldsättningsgraden i företaget.  

 

Traction avser med återköpen att berika aktieägarna. De anser att dagsaktuella substansvärden 

är av underordnad betydelse. Tolkning av den skrivelsen är att återköpen inte ska ses som 

någon investering. Istället är det mer troligt att de avser distribuera en del av sin kassa till 

aktieägarna, då denna var förhållandevis stor.  

 

4.3.2 Grossistföretag 

 

OEM anser att de är överkapitaliserade och har en soliditet som är klart högre än 

koncernmålet. Därmed avser de fördela överskottskapital till aktieägarna och förändra sin 

kapitalstruktur. De nämner även i årsredovisningen att aktien har utvecklats betydligt svagare 

än generalindex. Företaget anser att de har haft svårt att hävda sig kursmässigt mot it-företag 

trots hög tillväxt och lönsamhet. De skriver även att små företag har missgynnats på börsen 

jämfört med större bolag. Därmed blir återköpen en tydlig signal till aktiemarknaden att 

företagets ledning anser att aktien är undervärderad. 

 

Bergman & Beving skriver att de är missnöjda med hur deras aktiekurs utvecklats. Under 

perioden år 1999-2000 ökade aktiekursen med 10 % mot generalindex som ökade 80 % under 

samma period. Under den föregående 5års-perioden ökade kursen med i genomsnitt 95 % per 

år medan generalindex ökade med 34 %. Styrelsen vill även kunna använda de återköpta 

aktierna till att finansiera eventuella framtida förvärv. Då företagets soliditet och likvida 

medel låg kring genomsnittet för branschen är dessa motiv till återköp av mindre intresse. 

Istället verkar det huvudsakliga motivet vara att signalera till aktiemarknaden att företagets 
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aktie är undervärderad. Eftersom de avser att kunna använda de återköpta aktierna till 

framtida förvärv avser de att använda återköpen som en investering. 

 

Malmbergs uppger inte några motiv för sina återköp men de har branschens högsta soliditet 

samt låg skuldsättningsgrad. Därför är det troligt att de använder sig av återköp för att 

förändra sin kapitalstruktur. Då aktiens kursutveckling varit betydligt lägre än för 

generalindex året fram till annonseringen av återköpet bör huvudmotivet till återköpen ses 

som en signal om att aktien är undervärderad. 

 

Lagercrantz uppger att deras motiv för återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i 

sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa ett föreslaget optionsprogram. 

Företaget har en relativt hög soliditet, vilket gör att motivet att förändra kapitalstrukturen 

verkar rimligt. Det starkaste motivet är dock att säkerställa ett optionsprogram. Det yttrar sig i 

att de tidigare ingått ett aktieswap-avtal med Handelsbanken som avslutades efter att återköp 

gjorts. Bolaget som börsintroducerades i början av september 2001 hade fram till 

annonseringstillfället fallit med 20 % från introduktionskursen. Därför är det även troligt att 

återköpen ska ses som signaler om att aktien är undervärderad. 

 

Addtech uppger liksom Lagercrantz att deras motiv för återköpen är att ge styrelsen ökat 

handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur samt att säkerställa ett föreslaget 

optionsprogram. I deras fall är det mindre troligt att en förändring av kapitalstrukturen är ett 

verkligt motiv, då deras soliditet ligger långt under genomsnittet för branschen. Deras 

nettoskuld har även ökat kraftigt. Aktien hade även varit ganska stabil efter introduktionen 

trots försämrade framtidsutsikter, därför är det inte troligt att de haft som motiv att signalera 

att aktien var undervärderad. Istället är deras huvudmotiv att säkra optionsprogrammet.   

 

 

4.3.3 Fastighetsbolag 

 

Fastpartner uppger att deras aktie handlas med en substansrabatt. Värderingen av aktien är för 

låg och Fastpartner vill visa det genom att köpa tillbaka egna aktier. De bedömer att det är till 

aktieägarnas fördel att Fastpartner köper upp egna aktier med den kraftiga substansrabatt som 
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finns på nuvarande kursnivå. Därmed är de huvudsakliga motiven att signalera om 

undervärdering samt göra investeringar i den egna aktien.  

 

Genom återköp av egna aktier är Caponas mål att justera bolagets kapitalstruktur med fokus 

på aktieägarnas långsiktiga avkastning. Motivet att förändra företagets kapitalstruktur känns 

dock något tveksamt då dess soliditet är lägre än genomsnittet för branschen samt har en 

högre belåningsgrad. Det verkliga motivet verkar ligga i att aktien har utvecklats sämre än 

index under de föregående åren. Därmed vill de signalera att aktien är undervärderad. 

 

Castellums beslut om återköp av aktier togs mot bakgrund av Castellums finansiella ställning. 

Den synliga soliditeten i bolaget uppgick till 40 %, vilket klart översteg den av styrelsen 

antagna målsättningen att den långsiktiga, synliga soliditeten skall vara 30 %. Castellum anser 

att återköp är en användbar metod för att kunna anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet 

från tid till annan. Bolaget nämner ingenting om att de är lågt värderade på börsen, vilket 

tyder på att de inte ser återköpen som investering eller signal om att aktien är undervärderad. 

 

Wallenstams hade vid tiden för annonseringen av återköpen branschens lägsta soliditet och 

högsta belåning. Därför är inte deras motiv att förändra kapitalstrukturen. I sin årsredovisning 

skriver de att substansvärdet värderas lågt på börsen. Vi kan också se att deras substansrabatt 

översteg 50 %. Därmed blir deras huvudsakliga motiv till återköpen att signalera att aktien är 

undervärderad samt att de ser återköpen som investeringar. 

 

Tornet skriver vid annonseringstidpunkten att aktien under föregående period utvecklats 

betydligt sämre än generalindex och även sämre än sitt branschindex. Därmed ska återköpen 

ses som en signal om att aktien är undervärderad. De har även en stor kassa som de vill dela 

ut till aktieägarna och det görs både genom utdelningar och återköp av aktier. 

Substansrabatten är också hög, den ligger i början av år 2000 på 40 %, därför kan återköp av 

aktier ses som en investering. Soliditeten är relativt låg och belåningsgraden relativt hög 

vilket gör att en förändrad kapitalstruktur i sig inte blir något starkt motiv för återköpen.  
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5. Analys  
 

Under kapitlet kommer vi att analysera de resultat vilka vi har presenterat. Vi kommer att 

göra det utifrån de rubriker vi använde under resultatkapitlet. 

 
5.1 Initial effekt på aktiekursen 

 

Enligt den semistarka formen av marknadseffektivitet prissätts aktier med hjälp av all 

offentlig information. Information om förändringar i nettonuvärde som inte är diskonterad av 

marknaden, kommer direkt att påverka aktiepriset. Därmed skulle aktiekursen i de företag 

som återköper egna aktier justeras omedelbart när företagen meddelar att de har för avsikt att 

återköpa egna aktier. En förutsättning för att aktiekursen ska stiga i värde är att 

aktiemarknaden anser att återköp av egna aktier skapar värde i företagen.  

  

Chan, Ikenberry och Lee uppmäter en initial effekt på amerikanska bolag på i genomsnitt 

2,2%. Dessa siffror ligger ganska nära den initiala effekt som vår studie visade på. 

Genomsnittet för de tre branscherna som vi undersökte var 1,91 %. Till skillnad från deras 

undersökning uppvisades ingen positiv AR dagen innan annonseringstillfället. Istället 

uppmätte vi en genomsnittligt negativ AR för de tre branscherna på �0,56 %. Skillnaden kan 

bero på att antalet bolag i vår undersökning var betydligt mindre men också på att de 

egentligen använder sig av dag T+1 som annonseringsdag.  

 

Vår studie uppvisar också att det förekommer skillnader mellan branscherna i hur stor den 

initiala effekten blir. Investmentbolagen uppvisar den högsta initiala abnormala avkastningen 

med ett AR på 3,12 %. Fastighetsbolagen uppvisar en AR på 1,71 % för 4-dagarsperioden. 

Den lägsta AR uppvisar grossistföretagen med en ökning på 0,90 %. Grossistföretagen var 

den bransch som hade en positiv AR dagen före annonseringstillfället. Investmentbolagen och 

fastighetsbolagen uppvisade en negativ AR. Skillnaden mellan branscher kan, som Liano m.fl. 

ansåg, bero på att investerare uppfattar signaler om återköpen på olika sätt. Deras studie 

visade på att samtliga branscher uppvisade ett positivt resultat under den undersökta 5-

dagarsperioden kring annonseringsdagen. Vårt resultat är dock inte signifikant skilt från noll 

vilket innebär att vi inte kan utesluta att det beror på slumpen. Resultatet tyder dock på att det 

går att urskilja en positiv AR.   
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5.2 Långsiktig effekt på aktiekursen 

 

Ikenberry m.fl. drar slutsatsen att den initiala effekten är ofullständig. På ett års sikt har 

bolagen som återköpt egna aktier i genomsnitt haft en abnormal avkastning på 6,7 %. Deras 

studie visar även på att den abnormala avkastningen efter fyra år har varit 23,6 %. De anser att 

aktiemarknaden inte till fullo värderar informationen om återköp till verkligt 

informationsvärde initialt. Även undersökningen av Toronto-börsen visar på en genomsnittlig 

årlig abnormal avkastningen på 7% per år under en 3-års period.  

  

Vår studie visar att den initiala effekten var ofullständig hos samtliga undersökta branscher. 

Dock går det att identifiera skillnader i utveckling mellan de olika branscherna. 

Investmentbolagens abnormala avkastning var klart högre än hos fastighetsbolagen och 

grossistföretagen. Värt att notera är att investmentbolagens branschindex föll relativt kraftigt 

under den aktuella tidsperioden, medan de bolag som återköpte egna aktier uppvisade en 

positiv kursutveckling. Den ofullständiga initiala effekten skulle därmed kunna bero på att 

aktiemarknaden är osäker på vilket värde aktieåterköpen skapar hos företagen. Däremot 

överensstämmer inte våra resultat med Liano m.fl. vilka ansåg att aktien hos de företag som 

återköpte egna aktier utvecklades sämre än dess branschindex. Dock visar undersökningen på 

att återköp av aktier påverkar aktiekursen i olika branscher på olika sätt.  

 

 5.3 Företagens motiv till återköpen 

 

Bland investmentföretagen var det bara Traction som inte återköpte aktier för att deras 

aktiekurs handlades med en substansrabatt och att återköpen därmed kunde tolkas som både 

en signal om att aktien var undervärderad samt som en investering. 

 

Bland grossistföretagen använder sig samtliga företag förutom Addtech av återköp för att 

signalera att aktien är undervärderad. OEM, Malmbergs och Lagercrantz avser också att 

förändra sin kapitalstruktur. Lagercrantz och Addtech har som huvudmotiv att säkra framtida 

optionsprogram. Inget av företagen anger att de ser på återköpen som investeringar och av 

upplysningar från årsredovisningarna går det bara att identifiera sådant motiv hos Bergman & 

Beving. 
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Samtliga fastighetsbolag uppger att de är lågt värderade på börsen. Tornet, Wallenstam och 

Fastpartner uppgav dessutom att de handlades under sitt substansvärde vilket visade på att de 

tyckte att det var en god investering att återköpa egna aktier.  

 

Den vanligaste orsaken till att företag återköper aktier är att de vill signalera till 

aktiemarknaden att aktien är undervärderad. Resultatet överensstämmer med den tidigare 

forskningen som även den visat på att det är de motiven som är de vanligaste till varför 

ledningen initierar återköpsprogram.  
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6. Slutsatser 
De slutsatser som vi kan dra av vår studie är att ett återköpsprogram av egna aktier ger en 

positiv abnormal avkastning på företagets aktiekurs på annonseringsdagen och den 

efterföljande dagen. Dagarna därefter visar inte upp något tydligt mönster, vilket innebär att 

den initiala effekten då har avtagit. Däremot visade inte vår studie att det uppstod någon 

positiv abnormal avkastning dagen innan annonseringstillfället. I två av tre branscher 

uppvisades en negativ abnormal avkastning denna dag. Det gick även att urskilja skillnader 

mellan de tre branscherna gällande den initiala avkastningen. Den bransch som fick den 

högsta abnormala avkastningen var investmentbolag följt av fastighetsbolag och grossist 

företag. Dock gick det inte att förkasta nollhypotesen vid en signifikansnivå på 5%. 

 

De företag som återköpte egna aktier hade en högre avkastning på sina aktier jämfört med 

sina branschindex. Under treårsperioden visade investmentbolagen en avkastning som 

översteg sitt index med 40,60 %. Fastighetsbolagen översteg sitt index med 19,80 % och 

grossistföretagen hade en avkastning som var 14,10% högre än sitt branschindex. Siffrorna 

visar på stora skillnader mellan branscherna på längre sikt, vilka överstiger de initiala 

skillnaderna mellan branscherna.  

 

Vår studie visar också på att företagens vanligaste motiv för att genomföra återköp av aktier 

är att aktien anses vara undervärderad och att återköp är att se som en bra investering.  
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7. Framtida forskning 
 

För att kunna göra en studie av vilka långsiktiga effekter återköp av aktier har på ett företags 

aktiekurs krävs det att det finns en längre tidsperiod mellan tidpunkten för annonseringen och 

tidpunkten för studien. Då återköp av aktier endast har varit tillåtet sedan år 2000 har antalet 

sådana företag varit begränsade. Därför skulle en senare studie kunna göras när det finns flera 

företag som går att studera. En sådan studie skulle öka tillförlitligheten hos resultatet.  

 

En annan aspekt av ämnet som skulle vara intressant att studera och som det inte finns någon 

omfattande svensk forskning kring är om det finns några skillnader i abnormal avkastning 

mellan mogna företag och tillväxtföretag. 

 

En ytterligare intressant aspekt skulle kunna vara huruvida aktieåterköpens storlek påverkar 

den långsiktiga avkastningen på aktierna hos de företag som återköper egna aktier. 

 

En annan undersökning som skulle vara intressant att utföra är en mer kvalitativ studie om hur 

olika intressentgrupper upplever återköp av egna aktier.   
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Initial effekt på aktiekursen 

 

Grossistföretag 

Bergman & Beving 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-02-16  132,37    

2000-02-16 -2,78% 130,60 -1,3% 0,76 -1,8% 

2000-02-17 -0,95% 131,30 0,5% 0,76 -1,4% 

2000-02-18 18,75% 141,75 8,0% 0,76 12,7% 

2000-02-21 -4,05% 136,97 -3,4% 0,76 -1,5% 

2000-02-22 -6,33% 132,80 -3,0% 0,76 -4,0% 

Summa 4,64%  0,7% 0,76 4,1% 

Snitt 0,93%  0,15%  0,8% 

      

OEM  
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-02-14  133,14    

2000-02-14 1,41% 133,78 0,48% 0,75 1,05% 

2000-02-15 -3,13% 132,37 -1,06% 0,75 -2,34% 

2000-02-16 -1,08% 130,60 -1,34% 0,75 -0,08% 

2000-02-17 0,72% 131,30 0,54% 0,75 0,32% 

2000-02-18 -2,88% 141,75 7,96% 0,75 -8,85% 

Summa -4,96%  6,58%   -9,90% 

Snitt -0,99%  1,32%  -1,98% 

      

Malmbergs 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-03-16  149,89    

2000-03-16 7,55% 149,58 -0,21% 0,43 7,64% 

2000-03-17 3,51% 152,70 2,09% 0,43 2,61% 

2000-03-20 0,00% 151,88 -0,54% 0,43 0,23% 

2000-03-21 -5,08% 148,12 -2,47% 0,43 -4,02% 

2000-03-22 5,36% 151,12 2,03% 0,43 4,49% 

Summa 11,34%  0,89%  10,96% 

Snitt 2,27%  0,18%  2,19% 

      

Lagercrantz 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 
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Börsöppning 2001-11-14  103,70    

2001-11-14 4,17% 103,75 0,04% 1,1 4,12% 

2001-11-15 8,00% 103,32 -0,41% 1,1 8,46% 

2001-11-16 -1,85% 104,78 1,42% 1,1 -3,41% 

2001-11-19 0,38% 105,56 0,74% 1,1 -0,43% 

2001-11-20 0,00% 105,07 -0,46% 1,1 0,50% 

Summa 10,69%  1,33%  9,23% 

Snitt 2,14% 0,27%  1,85% 

      

Addtech 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2001-11-12  100,15    

2001-11-12 -3,90% 99,27 -0,88% 1,11 -2,92% 

2001-11-13 9,46% 103,70 4,46% 1,11 4,51% 

2001-11-14 -1,23% 103,75 0,04% 1,11 -1,28% 

2001-11-15 -6,00% 103,32 -0,41% 1,11 -5,54% 

2001-11-16 5,05% 104,78 1,42% 1,11 3,48% 

Summa 3,38%  4,63%   -1,76% 

Snitt 2,24%  0,92%  -0,35% 

      

      

      

      

      

      

      

T-1: 1,62%    

T: 2,38%    

T+1 1,63%    

T+2 -2,23%    

T+3 -0,88%    
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Investmentbolag 

Latour 
Förändring 
% Aktiekurs

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2001-04-25  268,72    

2001-04-25 -1,76% 269,84 0,42% 0,44 -1,95% 

2001-04-26 -0,90% 270,97 0,42% 0,44 -1,08% 

2001-04-27 2,72% 265,80 -1,91% 0,44 3,56% 

2001-04-30 -0,59% 274,09 3,12% 0,44 -1,96% 

2001-05-02 2,96% 283,87 3,57% 0,44 1,39% 

Summa 2,43%   5,61%   -0,04% 

Snitt 0,49%  1,12%  -0,01% 

      

Lundbergs 
Förändring 
% Aktiekurs

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-03-08  292,54    

2000-03-08 -0,84% 284,63 -2,70% 0,41 0,26% 

2000-03-09 0,43% 284,12 -0,18% 0,41 0,50% 

2000-03-10 0,42% 289,50 1,89% 0,41 -0,35% 

2000-03-13 -0,42% 284,42 -1,76% 0,41 0,30% 

2000-03-14 -0,42% 286,28 0,65% 0,41 -0,69% 

Summa -0,84%  -0,02   0,02% 

Snitt -0,17%  0,00%  0,00% 

      

Ratos 
Förändring 
% Aktiekurs

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-02-24  274,40    

2000-02-24 -0,65% 276,49 0,76% 0,8 -1,26% 

2000-02-25 1,97% 284,25 2,81% 0,8 -0,27% 

2000-02-28 1,94% 284,59 0,12% 0,8 1,84% 

2000-02-29 0,63% 284,75 0,06% 0,8 0,59% 

2000-03-01 2,52% 293,97 3,24% 0,8 -0,07% 

Summa 6,40%   6,98%  0,82% 

Snitt 1,28%  1,40%  0,16% 

      

Säki 
Förändring 
% Aktiekurs

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-03-16  279,30    

2000-03-16 0,00% 279,94 0,23% 0,66 -0,15% 
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2000-03-17 1,75% 284,42 1,60% 0,66 0,70% 

2000-03-20 0,34% 289,38 1,74% 0,66 -0,81% 

2000-03-21 -2,75% 290,57 0,41% 0,66 -3,02% 

2000-03-22 1,77% 290,30 -0,09% 0,66 1,83% 

Summa 1,12%  3,89%  -1,45% 

Snitt 0,22%  0,78%  -0,29% 

      

Traction 
Förändring 
% Aktiekurs

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-05-16  277,22    

2000-05-16 0,00% 281,18 1,43% 0,61 -0,87% 

2000-05-17 2,36% 278,90 -0,81% 0,61 2,86% 

2000-05-18 13,85% 278,29 -0,22% 0,61 13,98% 

2000-05-19 -3,38% 274,82 -1,25% 0,61 -2,62% 

2000-05-20 -2,80% 266,99 -2,85% 0,61 -1,06% 

Summa 10,03%   -3,69%  12,28% 

Snitt 2%  -0,74%  2,46% 

      

      

      

T-1: -0,79%     

T: 0,54%     

T+1 3,64%     

T+2 -1,34%     

T+3 0,28%     
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Fastighetsbolag 

Tornet 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-01-24  134,38    

2000-01-24 -1,82% 131,74 -1,97% 0,8 -0,25%

2000-01-25 0,46% 129,44 -1,74% 0,8 1,85%

2000-01-26 0,92% 130,21 0,59% 0,8 0,45%

2000-01-27 -1,37% 129,53 -0,52% 0,8 -0,95%

2000-01-28 0,46% 128,44 -0,84% 0,8 1,13%

Summa -1,35% -4,48% 2,23%

Snitt -0,27% -0,90% 0,45%

      

      

Capona 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-02-09  129,78    

2000-02-09 2,60% 134,62 3,73% 1,55 -3,18%

2000-02-10 1,77% 136,07 1,08% 1,55 0,10%

2000-02-11 3,23% 134,81 -0,93% 1,55 4,67%

2000-02-14 -1,20% 138,63 2,84% 1,55 -5,60%

2000-02-15 0,00% 138,89 0,19% 1,55 -0,29%

Summa 6,40% 6,90% -4,30%

Snitt 1,28% 1,38%  -0,86%

      

Wallenstam 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-04-18  138,44    

2000-04-18 1,20% 140,46 1,46% 0,99 -0,24%

2000-04-19 1,19% 140,51 0,03% 0,99 1,16%

2000-04-20 0,00% 140,30 -0,14% 0,99 0,14%

2000-04-25 -0,94% 140,38 0,05% 0,99 -0,99%

2000-04-26 0,00% 141,28 0,64% 0,99 -0,64%

Summa 1,45%  2,05%  -0,58%

Snitt 0,29%  0,41%  -0,12%

      

Castellum 
Förändring 
% Aktiekurs 

Bransch 
Index 

Förändring 
% BI Beta AR 

Börsöppning 2000-03-21  138,54    


