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Sammanfattning 

 

Titel:  Återköp av aktier – En studie i hur ett företags annonsering om  

  återköpsprogram påverkar den svenska aktiemarknaden 
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Handledare:  Maria Smolander 

 

Kurs:  Finansiering – Företagsekonomi C 

 

Nyckelord:  Återköp, Annonsering, Eventstudie, Abnormal avkastning 

 

Syfte:  Huvudsyftet med uppsatsen är att se hur ett företags annonsering 

  om återköp av aktier påverkar dess börskurs i Sverige. Som 

  delsyfte kommer även en undersökning göras om huruvida

  reaktionen skiljer sig mellan olika branscher samt om Sveriges

  reaktion skiljer sig från den tidigare forskningen i USA och i 

                                           Storbritannien.   

   

Metod:  Undersökningen har genomförts med hjälp av en eventstudie där 

    den abnormala avkastningen beräknas. En intervju utförs för att  

  bekräfta resultatet. 

Slutsatser:  Resultatet gav en sammanlagd kumulativ avkastning på 0,57 %. 

 Det visade även att det finns en skillnad mellan olika branschers  

 reaktion på en annonsering av ett återköp. 

 Sveriges reaktion jämförs bäst med Storbritanniens som har en  

 abnormal avkastning på 1,14 % än med USA som har en abnormal 

 avkastning på 3,5 %. 



3 
 

Abstract 

Title:  Stock repurchase – A study in how a repurchase program affect  

  the Swedish stock market.  

 

Authors:  Jessica Karlson & Regina Budin 

 

Advisor:  Maria Smolander 

 

Course:  Finance – Business Administration C  

 

Keywords:  Repurchase, Announcement, Event study, Abnormal return 

 

Purpose:  The purpose with this study is to examine how a company’s  

  announcement of a repurchase of stocks affect the stock 

   price in Sweden. There will also be an investigation about how the 

                                            reaction differ between branches and if the reaction found here in 

                                            Sweden is different than the ones that has been found in USA and 

                                            the United Kingdom. 

 

Methodology: The examination has been carried out with an event study 

  where the abnormal return has been calculated. An 

  interview has been performed to confirm the result. 

 

Conclusion:  The result showed a cumulative abnormal return with 

0,57 %. It also showed that there is a difference in reaction 

between branches.  

Sweden is more comparable with the United Kingdom who has an 

abnormal return with 1,14 % than it is with USA which has an 

abnormal return with 3,5 %. 



4 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING……………………………………………………………..5 

1.1 Bakgrund……………………………………………………………...5 

1.2 Problemformulering…………………………………………………..6 

1.3 Frågeställning…………………………………………………………7 

1.4 Syfte…………………………………………………………………..7 

1.5 Avgränsningar………………………………………………………...7 

2. TEORIKAPITEL………………………………………………………..8 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen……………………………………8 

2.2 Signalhypotesen………………………………………………………9 

2.3 Att tillämpa teorier…………………………………………………..10 

2.4 Tidigare forskning…………………………………………………...10 

2.4.1 Market underreaction to open market share repurchases - D. Ikenberry, J. 

Lakonishok, T. Vermaelen………………………………………...11  

2.4.2 Why do firms announce open-market repurchase programs – J. Oded….11 

2.4.3 Regulation, Taxes and Share Repurchases in the United Kingdom – P.R. 

Rau, T. Vermaelen………………………………………………..12 

3. METODKAPITEL……………………………………………………..13 

3.1 Val av undersökningens period och annonseringsdag……………....13 

3.2 Kvantitativ- och kvalitativ ansats……………………………………13 

3.2.1 Kvantitativ ansats………………………………………………...13 

3.2.2   Kvalitativ ansats…………………………………………………14  

3.3 Eventstudie…………………………………………………………...14 

3.3.1 Abnormal avkastning………………………………………….16 

3.4 Metod & källkritik…………………………………………………...17 

4. EMPIRI…………………………………………………………………19 

4.1 Bortfall………………………………………………………………19 

4.2 Företag och branscher……………………………………………….19 

4.3 Resultat………………………………………………………………21 



5 
 

4.4 Intervju med Jari Tossavainen………………………………………23 

5. ANALYS………………………………………………………………..24 

5.1 Analys av företagens gemensamma resultat………………………...24 

5.2 Analys av branschernas resultat……………………………………..24 

5.3 Jämförelse med tidigare forskning…………………………………..25 

6. SLUTSATS……………………………………………………………..27 

7. AVLUTANDE DISKUSSION…………………………………………28 

8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING……………………….29 

9. KÄLLFÖRTECKNING……………………………………………….30 

TABELL- OCH FIGURFÖRTECKNING 

Tabell 1: Presentation över företag som ingått i studien .......................................................... 21 

Tabell 2: Företagens gemensamma abnormala avkastning ...................................................... 23 

Tabell 3: Den abnormala avkastningen för respektive bransch ............................................... 23 

 

Figur 1: Egengjord figur över vår eventstudies tidslinje baserad på MacKinley’s artikel ....... 16 

Figur 2: Pajdiagram över hur annonseringarna fördelades på respektive bransch ................... 22 

Figur 3: Stapeldiagram över avkastningsskillnaderna i Sverige, Storbritannien och USA...... 27 

 

BILAGOR 

Bilaga 1: Beräkning av den abnormala avkastningen……………………….…32 

Bilaga 2: Intervjumall………………………………………………………..…38  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Återköp av egna aktier har varit tillåtet i Sverige sedan mars 2000. Motiven för legaliseringen 

var att företag skulle få en möjlighet till att dela ut vinstmedel till aktieägarna samt att de 

skulle kunna skapa en bättre kapitalstruktur.
1
  

Återköp av aktier betyder att företag köper tillbaka en del av sina aktier från aktieägarna och 

därmed blir den nya aktieägaren.
2
 Antalet aktier förändras inte såvida företaget inte tar 

beslutet att makulera de aktier som återköpts vilket i så fall gör att antalet aktier minskar. 

Förutom att makulera aktierna kan företaget även välja att sälja de aktier som förvärvats, 

vilket kan vara ett alternativ om företaget behöver likvida medel, eller så kan de användas 

som betalning vid förvärv av andra företag.  I de fall där företaget inte säljer aktierna kan 

återköp sägas vara motsatsen till nyemission då återköp gör att likvida medel och eget kapital 

minskar.
3
 Återköpsprogram binder inte företaget till att fullfölja återköpet de annonserat om 

men väljer företaget att fullfölja återköpet görs återköpet vanligen på så gott som alla aktier 

som funnits med i annonseringsprogrammet.
4
 

Genomförandet av ett återköp kan ske genom ett open market repurchase, där aktierna 

återköps till det rådande marknadspriset, eller med ett återköp i form av ett tender offer där 

styrelsen budar för en del av de utstående aktierna till ett pris som överskrider det rådande 

marknadspriset.
5
 För att ett återköp ska kunna genomföras måste ett beslut tas av 

bolagsstämman, eller av styrelsen om bolagsstämman bemyndigat denne, och beslutet måste 

även ha godkänts av aktieägarna med minst 2/3 majoritet. Ramarna för förvärvet är att det inte 

får ske med ett större belopp än att det efter förvärvet finns täckning för företagets bundna 

egna kapital. Innehavet av egna aktier får inte heller utgöra mer än en tiondel av företagets 

samtliga aktier. Ägandet av egna aktier ger vidare inte någon rösträtt och man har inte rätt att 

delta i kommande nyemissioner, dock får man delta i fondemission och split.
6
  

                                                           
1 http://www.skattenytt.se/pdf/03-Tiveus.pdf, 23/2-2010 
2
http://www.seb.se/pow/wcp/index.asp?ss=/pow/wcp/templates/sebarticle.cfmc.asp%3FDUID%3DDUID_68EA2BE69B085

895C1256FFD004B243E%26sitekey%3Dseb.se%26lang%3D, 14/5 2010 
3 http://www.skattenytt.se/pdf/03-Tiveus.pdf, 23/2 2010 
4 Oded, J - Why Do Firms Announce Open-Market Repurchase Programs?, The Review of Financial Studies Vol. 18, No 1 

2005, sid. 271-291 
5 Brennan, M, Thakor, A - Shareholder Preferences and Dividend Policy. The Journal of Finance, Vol. 45, No. 4 Sep 1990, 

sid. 993-1018 
6
 Proposition 1999/2000:34, 7 kap §16- §19.  Förvärv av egna aktier. 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&dokid=GN0334, 23/2-2010 
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Det finns många anledningar till att företag använder sig av återköp, där en vanlig anledning 

är att företag vill hålla en stabil och långsiktig utdelningspolitik för att inte ge fel signaler till 

marknaden. Ett exempel på det är om företaget gjort en större vinst än förväntat ett år och 

istället för att göra en större utdelning väljer företaget att göra ett återköp. Ett annat skäl till att 

genomföra ett återköp är om företaget vill förädla sin kapitalstruktur eller försvåra uppköp av 

fientliga bolag. Återköp kan även leda till högre vinst per aktie, om inte skuldsättningsgraden 

upplevs alltför hög, då ett återköp ger ett högre P/E-tal och ökar nettoskuldsättningen. 

Eftersom återköp kan ses som en form av utdelning till aktieägarna kan företag genom ett 

återköp minska sin skatt eftersom de inte behöver skatta på ett återköp som de behöver vid 

traditionella utdelningar. Således ger det företaget ytterligare ett skäl till att göra ett återköp.
7
  

 

1.2 Problemformulering 

I USA och Europa har ett flertal undersökningar utförts om annonseringens effekt på 

aktiekursen men då återköp i Sverige bara varit tillåtet sedan mars 2000 har Sverige inte ett 

lika rikt utbud på liknande undersökningar. Då vi inte hittat någon direkt siffra för hur en 

annonsering om ett återköp i Sverige påverkar aktiekursen vill vi gärna undersöka detta.  

Den tidigare forskningen i andra länder har visat ett varierande resultat. I USA visas en 

abnormal avkastningsökning på mellan 3 %
8
 -3,5 % på kort sikt vid en annonsering om 

återköp.
9
 Storbritannien visar istället en abnormal avkastning på endast 1,14 %.

10
 Vi tycker 

det är intressant att skillnaderna är så stora mellan USA och Storbritannien trots att motiven 

bakom ett återköp oftast är desamma. Vi vill därför även undersöka hur Sveriges abnormala 

avkastning förhåller sig till dessa siffror och om några liknelser kan göras med den tidigare 

forskning som redovisats.  

 

 

                                                           
7 http://www.skattenytt.se/pdf/03-Tiveus.pdf, 23/2-2010 
8 Oded, J -Why Do Firms Announce Open-Market Repurchase Programs?, The Review of Financial Studies, Vol. 18, No 1, 

2005 sid. 272 
9 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
10 Rau, P.R, Vermaelen, T - Regulation, Taxes and Share Repurchases in the United Kingdom. Journal of Business, Vol. 75 

No. 2, 2002, sid. 248 
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1.3  Frågeställning 

 Hur påverkar företagets annonsering om återköp dess börskurs i Sverige? 

 Är reaktionen olika beroende på vilken bransch företaget befinner sig i? 

 Hur ter sig Sveriges avkastningsförändring jämfört med den i USA och i 

Storbritannien? 

 

1.4  Syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen är att se hur ett företags annonsering om återköp av aktier 

påverkar dess börskurs i Sverige. Som delsyfte kommer även en undersökning göras om 

huruvida reaktionen skiljer sig mellan olika branscher samt om Sveriges reaktion skiljer sig 

från den tidigare forskningen i USA och i Storbritannien. 

 

1.5  Avgränsningar 

Vi har avgränsat undersökningen till aktiebolag på den svenska marknaden då det är den 

svenska marknaden som är relevant för vår problemställning och vi kommer undersöka 

aktiebolag som gjort återköp under åren 2005 – 2009. Anledningen till vår avgränsning av 

undersökningsperiod är att det var alldeles för få annonseringar om återköp innan år 2005. 

Utifrån antalet återköp avgränsar vi oss sedan till de två branscher som ger oss det största 

urvalet av företag, det ger oss ett mer representativt urval vilket ökar resultatets reliabilitet.  
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2. TEORIKAPITEL 

2.1  Den effektiva marknadshypotesen  

På mitten av 60-talet introducerade Eugene Fama idén om en effektiv marknad där den 

definierades som en marknad med många vinstmaximerande aktörer som konkurrerar med 

varandra och där all information finns tillgänglig för alla. Den information som finns 

reflekteras sedan i aktiepriset.
11

 När ny information kommer ut och påverkar aktiemarknaden 

undersöks olika företags reaktion till denna och analysen som tas fram påverkar sedan 

bedömningen för vilka aktier som är värda att satsa på. Aktiemarknaden kan därav sägas vara 

effektiv eftersom aktiepriset avspeglar den information som finns tillgänglig.
12

  

 

Effektiviteten delas in i olika styrkor; 

- Stark effektivitet betyder att det tas hänsyn till all information som finns tillgänglig, 

däribland information som inte blivit publicerad än vilket gör att insiders inte kan dra nytta av 

ett informationsövertag. Sådan effektivitet förekommer dock vanligen inte.  

- Halvstark effektivitet betyder att hänsyn tas till all offentlig information. Denna effektivitet 

råder på de större aktiemarknaderna. 

- Svag effektivitet gäller endast information om tidigare kursrörelser som redan beaktas i 

kursen.
13

 

Enligt Ball är den effektiva marknaden en av de viktigare idéerna i ekonomisk historia. 

Utvecklingen som gjordes om marknadseffektiviteten hjälpte till att sätta grunden för andra 

genombrott, den gav till exempel stort stöd för två andra breda forskningsområden inom 

finansiell ekonomi, Modigliani-Miller och CAPM. Utvecklingen av CAPM var speciellt 

viktig för följande forskning om marknadseffektiviteten eftersom den erbjöd forskare en 

metod till att beräkna investerares förväntade avkastning. CAPM har dock visat sig vara 

bristfällig och det påverkar i sin tur marknadshypotesens trovärdighet och tidigare forskning 

har därmed ifrågasatts. Andra bevis som talar emot effektivitetsteorin är att den inte tar 

hänsyn till transaktionskostnader, den försummar informationskostnaderna och att den ser 

investerare som homogena som bearbetar och värderar information lika.  

Teorin har som beskrivits sina brister men teorin har aldrig varit känd för att vara felfri utan 

                                                           
11 Ball, R - The theory of stock market efficiency: Accomplishments and limitations. The New Corporate Finance: When 

Theory Meets Practice 2001, sid. 20-33  
12

 Hansson, S - Aktier, optioner, obligationer. En introduktion, 2007. Studentlitteratur  
13Ibid  
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för de insikter den gett.
14

  

 

2.2 Signalhypotesen 

Signalhypotesen antar att det finns en asymmetrisk information mellan marknaden och företagets 

ledning. Om företagsledningen anser att företaget är undervärderat kan de välja att göra 

återköp av aktier
15

, vilket stöds av empiriska bevis från Tyskland där återköp görs för att 

signalera om en undervärdering av företaget till investerare på aktiemarknaden.
16

  

Genom att göra en sådan annonsering skickar de en signal till marknaden och om marknaden 

svarar effektivt ska priserna justeras direkt och det nya priset ska reflektera det sanna värdet 

av den nya information som tillkommit.
17

 Asymmetrin gör även att de oinformerade 

investerarna löper en risk att deras handlingar inte stämmer överrens med de informerade 

investerarnas. Om det uppkommer en fast kostnad när investerare samlar information bidrar 

det till att de stora aktieägare har större motiv till att bli informerade än vad de mindre 

aktieägare har, vilket gör att resultatet blir en omfördelning av värde från mindre till större 

aktieägare.
18

  

Då annonsering av återköp inte alltid fullföljs kan ett uttalande om återköp av aktier sakna 

trovärdighet då det är svårt att skilja på en riktig annonsering eller en falsk. En falsk 

annonsering kan uppstå genom att företag med övervärderade aktier gör en annonsering om 

återköp för att hålla kvar aktiepriset på den övervärderade nivån eftersom de är rädda att 

aktiepriset utan denna annonsering kommer sjunka till dess sanna värde och därmed generera 

en förlust. För att skapa trovärdighet för annonseringar måste kostnaden för en falsk 

annonsering vara tillräckligt hög. En kostnad som kan uppkomma är den som uppkommer 

med det dåliga rykte företag får när de inte fullföljer en annonsering med ett återköp. Falska 

annonseringar kan även leda till att företag läggs under granskning för att undersöka 

                                                           
14 Ball, R - The theory of stock market efficiency: Accomplishments and limitations. The New Corporate Finance: When 

Theory Meets Practice, 2001. sid. 20-33  
15 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
16 Hackethal, A, Zdantchouk, A - Signalling power of open market share repurchases in Germany, Financial Markets and 

Portfolio Management, No. 2, 2006, sid. 123-151 
17 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
18 Brennan, M, Thakor, A - Shareholder Preferences and Dividend Policy. The Journal of Finance, Vol. 45, No. 4, Sep 1990, 

sid. 993-1018 
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potentiella prismanipulationer vilket ger en ökad trovärdighet för annonseringar då företag 

som har fel uppsåt får högre kostnader än den vinst som skulle ges vid en falsk annonsering.
19

 

I Ikenberrys undersökning från 1995 beskrivs en undervärderingssignal som motsäger 

signalhypotesen. Den visar att marknaden underreagerar på ny information som företag ger ut. 

Följaktligen är inte marknaden effektiv då priserna inte justeras omedelbart. Marknaden 

betraktar denna nya information misstänksamt och priserna ändras sakta vilket betyder att det 

inte räcker med att endast göra en annonsering om man vill höja värdet på en undervärderad 

aktie, utan annonseringen måste även följas av ett återköp.
20

  

 

2.3 Att tillämpa teorier 

I undersökningen antas en effektiv marknad där aktiemarknaden är av en halvstark form där 

aktiepriset reflekterar all offentlig information. Det innebär att priset kommer att ändras när 

marknaden får information om annonseringen och därmed kan prisförändringen användas 

som bas för analysen.
21

 

Anledningen till att valet av signalhypotesen som en undersökningens teorier är för att återköp 

oftast sker till följd av undervärdering och att man anser att aktien är en god investering, 

vilket är orsaker som överrensstämmer med signalhypotesen. Signalhypotesen verkar med den 

effektiva marknaden då den antar att marknaden svarar effektivt och att priserna därför 

justeras direkt där det nya priset återspeglar informationen som framkommit.
22

  

Det finns en undervärderingssignal som resultatet kan hänvisa till om ingen abnormal 

avkastning uppstår. Enligt den kommer den abnormala avkastningen visas på längre sikt 

eftersom marknaden reagerar misstänksamt till ny information och den utgör då ett bra 

komplement till teorierna om ingen abnormal avkastning visas i resultatet.
23

 

 

2.4 Tidigare forskning 

                                                           
19 Hackethal, A, Zdantchouk, A - Signalling power of open market share repurchases in Germany, Financial Markets and 

Portfolio Management, No. 2, 2006,sid. 123-151 
20 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
21 Hansson, S - Aktier, optioner, obligationer. En introduktion, 2007. Studentlitteratur  
22 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
23

 Ibid 
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2.4.1 Market underreaction to open market share repurchases - D. Ikenberry, J. 

Lakonishok, T. Vermaelen  

I artikeln undersöktes företag som genomfört återköp på New York Stock Exchange, the 

American Stock Exchange och Nasdaq under åren 1980-1990. Totalt deltog 1239 stycken 

företag och undersökningen fokuserade på om företagen får en större avkastning när det blivit 

känt att ett återköpsprogram ska inledas. Resultatet av undersökningen gav att företagen får en 

positiv ökning av avkastningen med 3,5 % på kort sikt, vilket överensstämde med tidigare 

forskning som gjorts. På lång sikt visades en ökning av medelavkastningen på 12,1% där 

perioden var satt till fyra år efter att annonseringen hade tillkännagetts.
24

  

I artikeln var anledningen till återköp oftast att företagets ledning tyckte att aktien var 

undervärderad, men eftersom återköpet endast ledde till en 3,5 % ökning kan slutsatsen göras 

att ledningen övervärderar aktien alternativt att marknaden ignorerar undervärderingssignalen. 

Slutsatsen som forskarna drog av detta var att den initiala responsen verkar ignorera mycket 

av den informationen som förmedlas genom en annonsering av ett återköp eftersom det var så 

stor skillnad på den kortsiktiga och långsiktiga undersökningen.
25

  

 

2.4.2 Why do firms announce open-market repurchase programs – J. Oded 

Artikeln handlar om varför annonseringen om ett återköpsprogram ger en prisökning då 

företaget trots allt inte har förbundit sig till återköpet. Artikeln förklarar att det empiriskt har 

visats att annonseringen av ett återköpsprogram följs av en genomsnittlig prisökning på 3 % i 

USA och att det planerade återköpet ofta inte fullföljs. Prisökningen kan förklara varför de 

väljer att annonsera återköpsprogrammet trots att de inte har planer på att fullfölja återköpet.
26

  

Artikeln förklarar att det under senare år har återköpsprogram blivit alltmer populära i 

jämförelse med vanliga utdelningsmetoder och det är nu en vanligt använd metod för att 

distribuera företagets likvida medel till aktieägarna.
27

 

Författaren konstruerar en signalerande, two-type, modell som kan ge avkastning vid 

annonseringar om återköp trots att det inte finns någon garanti på att återköpet genomförs. En 

                                                           
24 Ikenberry, D, Lakonishok, J, Vermaelen, T - Market underreaction to open market share repurchases. The Journal of 
Financial Economics 39, 1995, sid. 181-208 
25 Ibid 
26 Oded, J - Why Do Firms Announce Open-Market Repuechase Programs?, The Review of Financial Studies Vol. 18, No 1, 

2005 
27 Ibid 
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heterogenitet av företag introduceras och författaren utmärker en signalerande jämvikt på 

marknaden där de effektiva företagen annonserar om återköpsprogram medan de ineffektiva 

inte gör det. Det är annonseringen och inte själva återköpet som utgör signaleringen till 

investerarna och genom en annonsering kan de signalera att de är ett produktivt och bra 

företag.
28

 

 

2.4.3 Regulation, Taxes and Share Repurchases in the United Kingdom – P. R. Rau &  

T. Vermaelen 

Enligt artikeln är Storbritannien det land som gör flest återköp i Europa men återköp av aktier 

är inte alls lika populärt där som i USA. Under perioden januari 1980 till juni 1998 var det 

endast 489 stycken återköp registrerade i Europa och Storbritannien stod för 60 % av dem. I 

Storbritannien blev återköp lagligt 1981 men det finns ett flertal regler och restriktioner som 

fortfarande styr återköpsbeteendet. En anledning till skillnaden i popularitet kring återköp är 

att det i hela Europa finns speciella skatteregler som är tänkt att motverka återköp och en 

ytterligare anledning till att återköp är mindre populärt i Europa än i USA beror på skillnader i 

företagskultur.
29

 

I artikeln undersöks 264 stycken annonseringar om återköp gjorda i Storbritannien mellan 

januari 1985 och juni 1998. Resultaten visar att ett återköp leder till en abnormal ökning av 

avkastningen med 1.14 % på kort sikt, som här är fem dagar innan och fem dagar efter 

annonseringen. Detta är en signifikant mindre ökning än vad undersökningar i USA har 

påvisat. Undersökningen på lång sikt visar en abnormal avkastning på -7 % året efter 

annonseringen.
30

  

 

 

 

 

                                                           
28 Oded, J - Why Do Firms Announce Open-Market Repuechase Programs?, The Review of Financial Studies Vol. 18, No 1, 

2005 
29

 Rau P.R, Vermaelen T – Regulation, Taxes and Share Repurchases in the United Kingdom. Journal of Business Vol. 75, 

No. 2, 2002 
30 Ibid 
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3. METODKAPITEL 

3.1 Val av undersökningens period och annonseringsdag 

För att besvara vår problemformulering valde vi att studera annonseringar om återköp som 

gjorts under åren 2005 till 2009, eftersom det var under denna period vi hittade flest 

annonseringar om återköp.   

I de flesta fall beviljas företag till att påbörja ett återköpsprogram någon gång under året vid 

årsstämman. Där sätts storleken på hur stort återköpet maximalt får vara. Om företaget senare 

vill utnyttja erbjudandet går de ut med ett pressmeddelande om när och hur mycket aktier de 

vill köpa tillbaka och det är denna dag som valts till annonseringsdag. Pressmeddelandena har 

hämtats från OMX hemsida.
31

  Där finns även de olika aktiernas historiska avkastning och det 

är respektive akties stängningskurs som använts för varje undersökningsdag.  

 

3.2 Kvantitativ- och kvalitativ ansats 

Vår undersökning är av en kvantitativ ansats med ett kvalitativt inslag i form av en intervju. 

Det som gör undersökningen främst kvantitativ är att den bygger på insamlade data i form av 

siffror och analysen utförs med statistiska beräkningar.  

 

3.2.1 Kvantitativ ansats 

I kvantitativa undersökningar kallas de som undersöks för enheter och det fenomen som 

undersöks för variabler. Våra enheter är därmed de olika företagen som gjort återköp och våra 

variabler är annonseringen om återköp. Population består av alla börsnoterade företag i 

Sverige som har gjort en annonsering om ett återköp. Då det inte är möjligt att undersöka hela 

populationen gjorde vi en urvalsundersökning där vi fokuserat studien på ett urval av 

populationen. Det är viktigt att urvalet är representativt för populationen och den avgörande 

principen när man skapar ett sådant är slumpen. Därmed har ett sannolikhetsurval i form av en 

slumpmässig lottdragning använts då det gör det högst sannolikt att vi får fram ett 

representativt urval. Statistisk teori har visat att slumpmässiga lottdragningar av urval är den 

metod som gett de mest representativa urvalen.
32

 För att finna svar på om skillnader finns 

                                                           
31 http://www.nasdaqomxnordic.com/Nyheter/. 24/3 2010 
32 Tufte. P.A, Johannessen. A, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 2007. sid 131-135, Liber AB 
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mellan branscher valde vi att dela upp vårt urval i de mest förekommande branscherna och 

den slumpmässiga lottdragningen skedde genom att vi tog ut alla annonseringar om återköp 

och delade in dem efter branscher för att få fram de två branscher där det fanns flest företag 

som gjort annonsering om återköp. Det visade sig att fastighetsföretag och investmentföretag 

var de branscher där flest annonseringar gjorts.  

 

3.2.2 Kvalitativ ansats 

Det kvalitativa inslag som studien har är i form av en intervju med en banktjänsteman där 

banktjänstemannen fick svara på frågor om hur återköp påverkar börsen och huruvida vårt 

resultat verkar rimligt. Intervjun gjordes för att undvika spekulationer från vår sida och för att 

få vårt resultat bekräftat av en professionell person. Intervjun var i form av en strukturerad 

intervju vilket innebär vi använde en fast uppställning frågor och där frågornas ordning 

bestämdes innan intervjun. Det som skiljer en strukturerad intervju från den kvantitativa 

intervjuns frågeformulär med bestämda svarsalternativ är att frågorna istället är öppna. Den 

som intervjuas kallas för informant och genom att ha öppna frågor får informanten mer frihet 

till att utforma svaren själv vilket ger mer utförliga svar.
33

 Anledningen till att vi valde att ha 

en strukturerad intervju istället för en som var ostrukturerad eller delvis strukturerad var att vi 

hade precisa frågor vi ville ha svar på och inget behov fanns till att sväva ut till frågor runt 

omkring dessa. Det som är viktigt vid utformningen av frågorna är att de är korta och enkla, 

det är även viktigt att en fråga inte frågar om flera saker på samma gång.
 34

 Vi valde att 

genomföra intervjun via e-post eftersom de frågor vi utformat täcker de områden vi vill ha 

svar på och vi anser att det ger informanten en möjlighet att själv bestämma när denne har tid 

att besvara frågorna.  

 

3.3 Eventstudie 

En eventstudie är en vanligt förekommande undersökningsform i tidigare forskning och 

användes därför även i denna undersökning för att beräkna aktiernas utveckling, vilket 

underlättar vid jämförelsen med tidigare resultat.  

                                                           
33 Tufte. P.A, Johannessen. A, Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod, 2007, sid 97-135, Liber AB 
34 Ibid  
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Eventstudier har länge använts i undersökningar om olika priseffekter. Den första publicerade 

eventstudien kom redan 1933 när James Dolley undersökte priseffekterna av en aktiesplit. 

Metoden har med tiden genomgått en del modifieringar och den används ofta för att mäta 

olika effekter på ett specifikt event som kan påverka värdet på företaget. Om rationalitet råder 

på marknaden kommer effekterna av eventet omedelbart att reflekteras i aktiernas pris.
35

  

Vid genomförandet av en eventstudie måste man först identifiera det event som är aktuellt för 

undersökningen samt under vilken period undersökningen ska ske, där perioden benämns 

eventfönster. Det är vanligt att undersöka dagarna före och efter eventet eftersom det då är 

möjligt att fånga priseffekter som kan ha skett till följd av eventet. I en eventstudie tas det 

även fram ett estimeringsfönster vilket utgörs av en tidsperiod före eventfönstret och används 

för att räkna ut den normala avkastningen som skulle skett om eventet inte inträffat. Det är 

viktigt att eventfönstret inte inkluderas i estimeringsfönstret för att undvika att eventet 

påverkar beräkningarna av den normala avkastningen.
36

  

Figuren nedan visar en tidslinje för en eventstudie. Vi har valt att avgränsa vårt evenfönster 

till tre dagar innan annonseringen, t-3, fram till tre dagar efter, t3. Annonseringsdagen 

betecknas som t0 och blir följaktligen vårt event. Estmeringsfönstret är satt till 60 dagar.
37

 

 

 

  

 

Figur 1: Egengjord figur över vår eventstudies tidslinje baserad på MacKinley’s artikel
38

 

                                                           
35 MacKinlay, A.C, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature Vol. XXXV. Mars 1997, sid 

13-39 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Ibid 

t0 t-1 t-2 t-3 t1 t2 t3 t-60 

Estimeringsfönster Eventfönster 
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3.3.1 Abnormal Avkastning 

I en eventstudie beräknas den abnormala avkastningen vilken visar de effekter som har skett 

till följd av eventet. I undersökningen har den abnormala avkastningen räknats ut för att se om 

annonseringen haft någon effekt på aktiekursens avkastning. Den abnormala avkastningen är 

den aktuella avkastningen ex post minus den normala avkastningen under eventfönstret och 

formuleras med formeln:
39

 

                                                           ARit = Rit – E(Rit|Xt)                                             
(40)

 

ARit är den abnormala avkastningen  

Rit är den aktuella avkastningen för eventfönstret 

E(Rit|Xt) är den normala avkastningen som skulle ha inträffat om eventet inte ägt rum 

För att kunna beräkna den abnormala avkastningen måste man först beräkna den normala 

avkastningen, E(Rit|Xt). Det finns olika modeller att använda sig av om man vill räkna ut den 

normala avkastningen varav de två vanligaste är the constant mean return model och the 

market model. I den förstnämnda är Xt och medelavkastningen konstanta över tiden medan 

marknadsmodellen antar att Xt är marknadsavkastningen och antar även ett stabilt linjärt 

samband mellan marknadsavkastningen och aktiens avkastning. Marknadsmodellen är ett 

statistiskt mått som relaterar avkastningen från aktien med marknadens avkastning. 

Marknadsmodellen reducerar även den avkastning som beror på variationer i 

marknadsportföljens avkastning. Formeln för marknadsmodellen är:
41

 

                                                         E(Rit) = αi + βi * Rmt+ εit                                                                   
(42)

 

Rit står här för den faktiska avkastningen för en aktie 

Rmt är marknadens avkastning för perioden t  

α är aktiens risk  

β är marknadsrisken för en aktie 

ε är residualen som antas vara noll 

Vi har använt oss av en variant av marknadsmodellen som benämns den anpassade 

marknadsmodellen och antar α till noll och β till ett.
43

 Till beräkningen av marknadens 

                                                           
39 MacKinlay, A.C, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature Vol. XXXV. Mars 1997, sid 

13-39 
40 Ibid 
41 Ibid 
42 Ibid 
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avkastning använder vi oss av OMX Affärsvärldens Generalindex, AFGX
44

, där indexet har 

räknats ut genom att vi tagit fram ett geometriskt medelvärde från de 60 dagar som ingick i 

respektive annonserings estimeringsfönster. Anledningen till valet av index är för 

affärsvärlden har en lättåtkomlig och komplett historik vilket vi anser ger en rättvis 

representation för våra företag. Det geometriska medelvärdet är det medelvärde som är mest 

användbart vid uträkning av den genomsnittliga förändringen i procent av olika index och 

framtida tillväxt, vilket är anledningen till valet.
45

  

Den kumulativa abnormala avkastningen, CAR, har använts för att beskriva en sammanlagd 

abnormal avkastning och görs genom att summera samtliga abnormala avkastningar under 

eventet. Det är nödvändigt ätt beräkna CAR när man har flera eventfönster. Formeln som 

används är:
46

 

                                                            CARi(T1,T2) = ∑ARiT                                                                   
(47)

  

 

3.4 Metod & källkritik  

De källor som använts i undersökningen har främst bestått av vetenskapliga artiklar men även 

litteraturkällor i form av böcker samt elektroniska källor har använts. Elektroniska källor kan 

vara svåra att använda då alla har tillgång till internet och kan justera informationen på olika 

sidor och vi har därför varit sparsamma med den källan och endast använt sidor där lagstiftad 

information presenterats, hemsidor med väletablerade namn och kända banker samt 

publicerade artiklar från kända författare. Det har gjorts för att undersökningen ska behålla en 

hög reliabilitet.  

Risken för ett stort bortfall är liten då alla uppgifter om annonseringen om återköp finns 

tillgängliga och då ett mindre bortfall vanligtvis ger en mindre osäkerhet i resultatet stärker 

det vår undersöknings reliabilitet. Det eventuella bortfall undersökningen kan ge är i form av 

bristfällig information i de olika pressmeddelandena.  

                                                                                                                                                                                     
43 MacKinlay, A.C, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature Vol. XXXV. Mars 1997, sid 

13-39 
44 http://bors.affarsvarlden.se/afvbors.sv/site/index/index_info.page?magic=(cc (info (tab hist))), 3 maj 2010 
45 Lind, Marchal, Wathen, Statistical Techniques in Business and Economics, 2008, McGraw Hill, 13th edition, sid 69  
46 MacKinlay, A.C, Event Studies in Economics and Finance. Journal of Economic Literature Vol. XXXV. Mars 1997, sid 

13-39 
47 Ibid 
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Beaktande bör även tas till att en eventstudie endast undersöker hur den speciella händelsen 

influerar aktiepriset och tar inte hänsyn till andra faktorer som kan påverka det. Det gör det 

svårare för oss att bevisa att förändringen i aktiekursen endast beror på annonseringen av 

återköpet.   
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4. EMPIRI 

4.1 Bortfall 

Hos två av företagen som ingick i urvalet gjordes annonseringen i form av en blandning av 

både A- och B-aktier. Då det inte framgick i pressmeddelandena hur stor volym det handlade 

om för annonseringen av A- respektive B-aktien och eftersom ett antagande om detta inte kan 

göras togs dessa två företag med i bortfallet. Att inte göra ett antagande ger undersökningen 

en högre reliabilitet än vad som skulle ges om det togs med i analysen eftersom en del av 

beräkningarna skulle grundas på spekulationer och inte faktiska data. 

Ett tredje företag hade ingått i en fusion med ett annat företag strax efter annonseringen av 

återköpet, under tidsramen för vårt eventfönster, vilket problematiserar analysen av 

aktiekursen då det inte går att skilja på de förändringar av kursen som kom av fusionen och de 

som var en effekt av annonseringen. Med det i åtanke valde vi att ta med även detta företag i 

vårt bortfall. 

Vid beräkningen av den abnormala avkastningen togs ytterligare ett företag bort då företaget 

genomfört en split under undersökningsperioden vilket gav en omfattande förändring av 

aktiepriset. Genom att bortse från den i beräkningarna riskerar vi inte att denna stora 

förändring påverkar vårt resultat och gör det mindre tillförlitligt. 

 

4.2 Företag och branscher 

De två branscher där flest annonseringar om återköp utförts inom vårt tidsperspektiv var i 

investment- och fastighetsbranschen. Sammanlagt är det 11 stycken företag med totalt 25 

stycken annonseringar om återköp, varav 7 stycken av företagen är från fastighetsbranschen 

och 4 stycken är från investmentbranschen. Nedan följer en tabell över de olika företagen i 

respektive bransch där datumen för företagens annonseringar även visas.  
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Företag Bransch Antal 

återköp 

Datum för annonsering 

Brinova Fastigheter 

AB 

Fastighetsbranschen 1 2007-11-26 

Diös Fastigheter AB Fastighetsbranschen 2 2007-08-30 / 2008-05-15 

Fabege AB Fastighetsbranschen 4 2005-09-14 / 2006-05-17   

2007-06-13 / 2008-05-15 

Fastighets AB Balder Fastighetsbranschen 1 2008-06-05 

Klövern AB Fastighetsbranschen 2 2007-11-20 / 2009-05-19  

Wallenstam AB Fastighetsbranschen 1 2007-09-06  

Wihlborgs 

Fastigheter AB 

Fastighetsbranschen 3 2007-11-12 / 2008-07-09    

2008-11-06 

Bure Equity AB Investmentbranschen 5 2007-03-06 / 2007-03-16    

2007-04-27 / 2007-11-16  

2008-08-28 

East Capital Explorer 

AB 

Investmentbranschen 1 2009-03-12 

Hakon Invest AB Investmentbranschen 3 2007-02-20 /  2008-02-20 

2009-06-10 

Traction AB Investmentbranschen 2 2009-02-23 / 2009-09-04 

Tabell 1: Presentation över företag som ingått i studien 
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Hur återköpen fördelas över respektive bransch illustreras här i ett diagram. 

58%

42%

Fastighetsföretag Investmentföretag

 

Figur 2: Pajdiagram över hur annonseringarna fördelades på respektive bransch 

 

4.3 Resultat 

I tabellerna nedan presenteras den abnormala avkastningen vi fick fram i våra beräkningar. 

Den första tabellen visar alla företagens gemensamma abnormala avkastning och den andra 

visar dessa värden uppdelade i undersökningens två branscher. Uppdelningen har vi gjort för 

att lättare åskådliggöra eventuella skillnader mellan branscherna. I tabellerna redovisas även 

den kumulativa abnormala avkastningen, CAR.  Resultatet visas i procent och de siffror som 

varit underlag till dessa beräkningar återfinns i bilaga 1. 
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Företagens 

abnormala 

gemensamma 

avkastning 

Eventfönster Abnormal  

avkastning 

T-3 0,04 

T-2 0,17 

T-1 -0,55 

T 1,47 

T1 -0,79 

T2 0,51 

T3 -0,28 

CAR 0,57 

Tabell 2: Företagens gemensamma abnormala avkastning 

 

Fastighetsföretag   Investmentföretag  

Eventfönster Abnormal 

avkastning 

 Eventfönster Abnormal 

avkastning 

T-3 0,43  T-3 -0,43 

T-2 0,28  T-2 0,68 

T-1 -1,84  T-1 1,1 

T 2,17  T 0,57 

T1 -0,67  T1 -0,95 

T2 0,76  T2 0,18 

T3 -0,76  T3 0,32 

CAR 0,37  CAR 1,47 

Tabell 3: Den abnormala avkastningen för respektive bransch 



24 
 

4.4 Intervju med Jari Tossavainen 

En intervju har genomförts med Jari Tossavainen som är Swedsec-licensierad 

placeringsrådgivare på Handelsbankens kontor i Sollentuna. En intervjumall återfinns i bilaga 

2. 

Han menar att besked om återköp i princip aldrig leder till en högre kurs även om kortsiktiga 

kursreaktioner säkert förekommer. Han tror att det går att urskilja skillnader mellan olika 

branscher, även om han inte har några konkreta exempel på detta.  

Den enskilt viktigaste faktorn som påverkar en akties börsutveckling är marknadens 

förväntningar om framtiden. Andra viktiga parametrar är räntan och en regelbunden och stabil 

utdelning. När bankers analytiker gör analyser tar de oftast hänsyn till återköp av aktier 

eftersom beräkningen av nyckeltalen annars skulle bli felaktiga. Personligen gör han inte det i 

sina analyser då det finns många andra faktorer som kan komma att ”strula” till förtjänsten 

med återköpet. Med det menar han omvärldsfaktorer som kan inträffa och sänka aktiekurser 

även om ett företag genomför ett återköp. 

Han tycker det är bra att företag får göra återköp av egna aktier då det ur företagssynpunkt är 

positivt att möjligheten till återköp finns. Företagen har skattemässiga fördelar av att kunna 

utnyttja möjligheten till återköp. Ur investerarens perspektiv är han mer tveksam till om det 

finns verkligt nyttiga fördelar.  

Han anser att vårt resultat är rimligt och att vår undersökning återspeglar börskursen på ett bra 

sätt eftersom det inte blir några gigantiska kursrörelser som reaktion på informationen. Då han 

inte känner till i vilken omfattning det finns tidigare forskning tycker han att det vore 

intressant att undersöka effekten på lång sikt, till exempel år, för ett par företag inom samma 

bransch för att se om väsentliga kursskillnader uppstår. 
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5. ANALYS 

5.1 Analys av företagens gemensamma resultat 

Resultaten som presenterats i empirin visar en kumulativ abnormal avkastning på 0,57 % för 

alla företag som ingick i undersökningen. På annonseringsdagen var den abnormala 

avkastningen 1,47 % och även den högsta under hela eventfönstret. Det var även 

annonseringsdagen som visade den största förändringen från föregående dag, en ökning på 

0,92 procentenheter. Övriga dagar rörde sig avkastningen mellan -0,79 % till 0,51 %. I vår 

intervju tyckte Jari Tossavainen att resultatet är rimligt eftersom det inte visas några 

gigantiska kursrörelser som svar på annonseringen. Därmed får vi vårt resultat styrkt för den 

fortsatta analysen. 

Annonseringsdagens avkastning på 1,47 % är en stor ökning jämfört med de övriga dagarna 

under eventfönstret. Det stämmer överrens med den halvstarka marknadseffektivitet som 

antagits i undersökningen där hänsyn tas till all offentlig information, vilket förklarar 

ökningen som ett resultat av den nya informationen som kommit ut på marknaden. En 

prisjustering sker alltså som en effekt av den nya informationen. 

Den kumulativa avkastningen på 0,57 % är inte så utmärkande med tanke på att aktier på 

aktiemarknaden brukar förändras med liknande siffror dagligen. Enligt våra teorier justeras 

aktiepriserna automatiskt när en annonsering om ett återköp tillkännages. Dock beskriver 

Ikenberry et al en undervärderingssignal som hävdar att marknaden betraktar den initiala 

information som förmedlas genom en annonsering misstänksamt och att aktiepriserna justeras 

långsamt. Det innebär att den abnormala avkastningen istället visas på lång sikt. Att 

marknaden betraktar informationen om annonseringar misstänksamt betyder i så fall att 

kostnaderna för falska annonseringar inte är tillräckligt höga för att marknaden ska kunna lita 

på den nya informationen. Det betyder att det inte räcker med en annonsering för att ge en 

effekt på aktiekursen utan själva återköpet måste genomföras innan en förändring visas. Då 

denna undersökning endast avsett att undersöka de företag som gjort en annonsering om 

återköp och då det inte funnits möjlighet till att undersöka utvecklingen efter det att återköpet 

fullföljts går det endast att spekulera i hur den abnormala avkastningen kommer förändras på 

lång sikt.  

 

5.2 Analys av branschernas resultat 
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Vid jämförelse mellan branscherna blev den kumulativa abnormala avkastningen något lägre 

för fastighetsföretagen som visade 0,37 % medan investmentföretagen visade hela  

1,47 %.  

Gällande fastighetsföretagen var den abnormala avkastningen på annonseringsdagen 2,17 % 

vilket, i likhet med det gemensamma resultatet, var den dag med högst avkastning under hela 

eventfönstret och den dag då det uppstod störst skillnad i avkastning från föregående dag. 

Resterande dagar i eventfönstret rörde sig avkastningen mellan -1,84 % och 0,76 % vilket 

visar en större variation än vad som gjordes gällande när båda branscherna hanterades 

tillsammans.  

För investmentföretagen däremot var annonseringsdagen inte den dag där högst abnormal 

avkastning uppmättes utan denna ersattes istället av dagen innan annonseringen som 

uppvisade 1,1 % i avkastning. Det var inte heller annonseringsdagen som visade den största 

förändringen av avkastningen från föregående dag utan den var istället dagen efter 

annonseringen som dessutom fick en negativ utveckling. Under återstående dagar i 

eventfönstret pendlade avkastningen mellan och -0,95 % och 0,68 %.  

Den stora skillnaden mellan branscherna visar att annonsering om återköp av aktier påverkar 

branscherna olika. Fastighetsföretagens annonseringsdag är den dag med högst abnormal 

avkastning och de resterande dagarna under eventfönstret, förutom dagen innan 

annonseringsdagen, visade på små förändringar i avkastningen. Detta tyder på att 

fastighetsbranschen påverkas av annonseringen om återköp. För investmentföretagen kunde 

ingen större skillnad ses i den abnormala avkastningen under eventfönstret. Den största 

avkastningen gavs dagen innan annonseringen och skulle kunna ses som en reaktion på 

annonseringen om antagandet görs att det råder en stark marknadseffektivitet där ej ännu 

publicerad information påverkar aktiepriset. Dock är en stark marknadseffektivitet väldigt 

ovanlig och dessutom var ökningen från föregående dag relativt liten vilket gör att detta inte 

kan fastslås.  

 

5.3 Jämförelse med tidigare forskning 

Jämförelsen mellan Sverige, USA och Storbritannien visade minst skillnad mellan Sveriges 

och Storbritanniens resultat. I Storbritannien var den abnormala avkastningen 1,14 % jämfört 

med Sveriges 0, 57 %. I USA låg avkastningen mellan 3 % – 3,5 % vilket är en markant 
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skillnad från Sveriges resultat. Eftersom skillnaden är mindre mellan Sverige och 

Storbritannien än Sverige och USA, är en jämförelse mellan dessa att föredra. Den stora 

skillnaden som USA uppvisar gentemot Sverige och Storbritannien kan förklaras med att 

företagskultur, lagstiftning och restriktioner kring återköp ser annorlunda ut i USA jämfört 

med i Europa vilket förklarades i forskningen av Rau och Vermaelen. Skillnaden mellan 

länderna illustreras i diagrammet nedan. 

 

Figur 3: Stapeldiagram över avkastningsskillnaderna i Sverige, Storbritannien och USA 

Storbritannien fick en negativ utveckling på den abnormala avkastningen med -7 % på lång 

sikt vilket talar emot undervärderingssignalen som tillämpats ovan för att förklara att den 

abnormala avkastningsökningen i Sverige kan visas i ett senare skede, precis som den gjort i 

USA. Huruvida det talar för att även Sverige kommer visa ett negativt resultat på lång sikt 

eller om undervärderingssignalen gäller går endast att spekulera i då undersökningen saknar 

fullständig information om de olika ländernas lagar och restriktioner. Dock framkommer det i 

intervjun att återköp i princip aldrig leder till en högre kurs även om kortsiktiga 

kursreaktioner säkert förekommer. 
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6. SLUTSATS 

Syftet med denna uppsats var att se hur ett företags annonsering om återköp av egna aktier 

påverkar dess börskurs i Sverige. Det skulle även undersökas om reaktionen skiljer sig mellan 

olika branscher samt göras jämförelser med de resultat som visats i undersökningar gjorda i 

USA och i Storbritannien. 

Slutsatsen som framkom av analysen är att en annonsering av återköp följs av en kumulativ 

abnormal avkastning på 0,57 % där den högsta abnormala avkastningen inträffade på 

annonseringsdagen med 1, 47 %, vilket även utgjorde den dag då det var högst förändring i 

avkastning från föregående dag. Marknaden reagerar på den nya informationen på 

annonseringsdagen medan de övriga dagarna under eventfönstret inte visar någon reaktion 

från marknaden. 

Vid separering av de två branschernas resultat blir slutsatsen att det finns en skillnad på 

reaktionen till följd av en annonsering om ett återköp branscher emellan, fastighetsföretagen 

har en kumulativ abnormal avkastning på 0,37 % och annonseringsdagens 2,17 % medan 

investmentföretagen har en kumulativ abnormal avkastning på hela 1,47 % där 

annonseringsdagen visade på 0,57 %. Fastighetsmarknaden reagerar därmed på den nya 

informationen enligt teorin en effektiv marknad medan de abnormala avkastningarna för 

investmentföretagen var alldeles för varierande för att kunna påvisa att det uppkommer en 

effekt tillföljd av annonseringen.  

När vi jämför resultatet i Sverige med det i Storbritannien och USA framhålls en mindre 

skillnad mellan Sverige och Storbritannien än den mellan Sverige och USA. Även mellan 

Storbritannien och USA finns det en stor skillnad. Förklaringen ligger i skillnader i lagar och 

restriktioner kring återköp där Sverige har liknande reglemente och företagskultur som 

Storbritannien.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Vi anser att vårt resultat har en hög validitet men beaktande bör tas till att vi hade ett relativt 

litet urval, som innehöll 11 stycken företag med 25 stycken annonseringar, jämfört med de 

tidigare forskningarna. Undersökningen om USA hade 1239 stycken annonseringar och 

Storbritannien hade 264 stycken. För oss gjorde tidsbegränsningen att det inte var möjligt att 

samla in ett större urval och utbudet i Sverige är fortfarande är relativt litet.  

I resultatet visades att det förekommer en skillnad i reaktion mellan branscher och att 

fastighetsbranschen agerar enligt teorin om en halvstark marknadseffektivitet. 

Investmentbranschen hade ingen större skillnad i den abnormala avkastningen men det 

behöver inte betyda att en halvstark effektivitet inte råder utan att investmentbranschens 

marknad inte anser informationen om annonseringar om återköp som tillräckligt värdefull. 

I intervjun framkom det att även om en annonsering leder till en högre avkastning kan det 

finnas omvärldsfaktorer som gör att aktiekursen sjunker vilket betyder att dessa faktorer bör 

beaktas i beräkningen av den abnormala avkastningen för att få fram ett så korrekt resultat 

som möjligt. Dessa omvärldsfaktorer har inte varit möjliga att definiera i vår undersökning då 

det kräver ett mer omfattande arbete. 
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8. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Vi tycker att användningen av återköp är ett intressant ämne där det finns många 

förutsättningar till fortsatt forskning och det bör därför göras bredare studier kring ämnet i 

Sverige. Det styrks av resultatet från vår intervju där Jari Tossavainen inte känner till att det 

finns tidigare forskning i Sverige och tycker att forskningen borde utvecklas vilket visar att 

efterfrågan finns. Sådana studier skulle hjälpa utvecklingen av de regler och restriktioner som 

finns kring återköp idag och även förståelsen för hur det påverkar börskursen. 

Det finns flera faktorer som kan påverka den abnormala avkastningen vilket gör det svårt att 

säkerställa att resultatet endast beror på annonseringen. Djupare undersökningar skulle kunna 

inrikta sig på att särskilja dessa faktorer från annonseringen för att få fram en mer säker 

abnormal avkastning vid en annonsering.  

Vidare skulle det vara intressant att se hur den abnormala avkastningen utvecklas på lång sikt. 

Då kan ytterligare analyser göras kring skillnader i avkastning mellan företag som fullföljt sin 

annonsering med ett återköp och de som inte gjort det.  

Slutligen skulle det vara intressant att ta undersökningen till en mer kvalitativ nivå och 

undersöka huruvida företagens motiv till återköpet blivit uppfyllda. 
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Bilaga 1 

Uträkning av den abnormala avkastningen. Samtliga siffror visas i procent. 

 Företag t-3 t-2 t-1 t t1 t2 t3 CAR 

 Brinova 

Fastigheter AB 

        

2007-11-26 Aktiens 

avkastning 

0 -0,88 1,78 1,46 -0,57 2,02 2,83 6,64 

 Marknadens 

avkastning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -1,4 

 Abnormal 

avkastning 0,2 -0,68 1,98 1,66 -0,37 2,22 3,03 8,04 

 Diös Fastigheter 

AB 

        

2007-08-30 Aktiens 

avkastning 

2,12 -2,08 -1,52 1,54 3,03 1,18 -1,16 3,11 

 Marknadens 

avkastning -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,49 

 Abnormal 

avkastning 2,19 -2,01 -1,45 1,61 3,1 1,25 -1,09 3,6 

2008-05-15 Aktiens 

avkastning 

-0,69 -2,08 1,42 -2,10 2,14 0 3,85 2,4 

 Marknadens 

avkastning 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,42 

 Abnormal 

avkastning -0,75 -2,14 1,36 -2,16 2,08 -0,06 3,79 1,98 

 Fabege AB         

2005-09-14 Aktiens 

avkastning 

1,14 -1,50 -2,66 7,81 -0,72 1,46 0 5,53 

 Marknadens 

avkastning 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,35 

 Abnormal 1,09 -1,55 -2,71 7,76 -0,77 1,41 -0,05 5,18 
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avkastning 

2006-05-17 Aktiens 

avkastning 

-4,76 -1,43 -1,09 -2,93 -2,64 1,94 -7,22 -18,13 

 Marknadens 

avkastning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,05 

 Abnormal 

avkastning -4,91 -1,58 -1,24 -3,08 -2,79 1,79 -7,37 -19,18 

2007-06-13 Aktiens 

avkastning 

0,32 0,63 -4,72 1,32 2,93 1,27 -1,56 0,19 

 Marknadens 

avkastning 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,24 

 Abnormal 

avkastning 0,26 0,57 -4,78 1,26 2,87 1,21 -1,62 -0,05 

2008-05-15 Aktiens 

avkastning 

-0,86 -2,17 -0,89 2,69 -1,31 -0,88 -2,19 -3,85 

 Marknadens 

avkastning 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,63 

 Abnormal 

avkastning -0,95 -2,26 -0,98 2,6 -1,4 0,79 -2,28 -4,48 

 Fastighets AB 

Balder 

        

2008-06-05 Aktiens 

avkastning 

1,52 -0,75 -3,76 10,16 -1,06 -2,15 1,25 5,21 

 Marknadens 

avkastning 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,42 

 Abnormal 

avkastning 1,46 -0,81 -3,82 10,1 -1,12 -2,21 1,19 4,79 

 Klövern AB         

2007-11-20 Aktiens 

avkastning 

-3,61 -1,25 -8,02 8,72 -5,06 3,56 0 -5,66 

 Marknadens 

avkastning -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,91 

 Abnormal -3,48 -1,12 -7,89 8,85 -4,93 3,69 0,13 -4,75 
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avkastning 

2009-05-19 Aktiens 

avkastning 

1,60 2,09 0 1,54 0,51 -2,51 -1,03 2,2 

 Marknadens 

avkastning 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,84 

 Abnormal 

avkastning 1,48 1,97 -0,12 1,42 0,39 -2,63 -1,15 1,36 

 Wallenstam AB         

2007-09-06 Aktiens 

avkastning 

0,66 1,65 -2,60 -0,67 -4,36 -0,88 -0,71 -6,91 

 Marknadens 

avkastning -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,28 

 Abnormal 

avkastning 0,7 1,69 -2,56 -0,63 -4,32 -0,84 -0,67 -6,63 

 Wihlborgs 

Fastigheter AB 

        

2007-11-12 Aktiens 

avkastning 

1,52 -0,75 1,14 2,25 -0,44 -0,44 -0,67 2,61 

 Marknadens 

avkastning -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 -0,56 

 Abnormal 

avkastning 1,6 -0,67 1,22 2,33 -0,36 -0,36 -0,59 3,17 

2008-07-09 Aktiens 

avkastning 

-1,17 2,84 -2,53 2,83 0,46 1,37 -0,69 3,11 

 Marknadens 

avkastning -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 -1,75 

 Abnormal 

avkastning -0,92 3,09 -2,28 3,08 0,71 1,62 -0,44 4,86 

2008-11-06 Aktiens 

avkastning 

7,42 1,73 -3,13 -4,99 -3,09 2,23 -4,05 -3,88 

 Marknadens 

avkastning -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -0,59 -4,13 

 Abnormal 8,01 2,32 -2,54 -4,4 -2,5 2,82 -3,46 0,,25 
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avkastning 

 Bure Equity AB         

2007-03-06 Aktiens 

avkastning 

0,29 0,29 -0,87 -0,29 0,29 0 0,88 0,59 

 Marknadens 

avkastning 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,98 

 Abnormal 

avkastning 0,15 0,15 -1,01 -0,43 0,15 -0,14 0,74 -0,39 

2007-03-16 Aktiens 

avkastning 

0,29 -0,58 0,58 0 -1,16 1,17 0 0,3 

 Marknadens 

avkastning 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 

 Abnormal 

avkastning 0,19 -0,68 0,48 -0,1 -1,26 1,07 -0,1 -0,4 

2007-04-27 Aktiens 

avkastning 

-0,28 1,65 3,25 1,84 0,26 4,11 0,99 11,82 

 Marknadens 

avkastning 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 1,12 

 Abnormal 

avkastning -0,44 1,49 3,09 1,68 0,1 3,95 0,83 10.7 

2007-11-16 Aktiens 

avkastning 

0 0 0 0 -3,06 0 -1,58 -4,64 

 Marknadens 

avkastning -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,7 

 Abnormal 

avkastning 0,1 0,1 0,1 0,1 -2,96 0,1 -1,48 -3,94 

2008-08-28 Aktiens 

avkastning 

-0,76 0,25 0 0,51 -1,26 0,26 0 -1 

 Marknadens 

avkastning -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -0,24 -1,68 

 Abnormal 

avkastning -0,52 0,49 0,24 0,75 -1,02 0,5 0,24 0,68 

 East Capital         
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Explorer AB 

2009-03-12 Aktiens 

avkastning 

0,26 6,15 -0,97 1,46 -0,24 1,69 0,95 9,3 

 Marknadens 

avkastning -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,07 

 Abnormal 

avkastning 0,27 6,16 -0,96 1,47 -0,23 1,7 0,96 9,37 

 Hakon Invest 

AB 

        

2007-02-20 Aktiens 

avkastning 

-0,62 1,86 2,74 -0,30 -5,36 -2,83 -0,65 -5,16 

 Marknadens 

avkastning 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,05 

 Abnormal 

avkastning -0,77 1,71 2,59 -0,45 -5,51 -2,98 -0,8 -6,21 

2008-02-20 Aktiens 

avkastning 

0 -0,43 1,29 2,12 -1,87 -1,69 1,51 0,93 

 Marknadens 

avkastning -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -0,21 -1,47 

 Abnormal 

avkastning 0,21 -0,22 1,5 2,33 -1,66 -1,48 1,72 2,4 

2009-06-10 Aktiens 

avkastning 

-2,01 0,34 2,39 -0,33 1,00 0 2,65 4,04 

 Marknadens 

avkastning 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 2,73 

 Abnormal 

avkastning -2,4 -0,05 2 -0,72 0,61 -0,39 2,26 1,31 

 Traction AB         

2009-02-23 Aktiens 

avkastning 

-0,69 0 0,46 0,69 0 0 -1,36 -0,9 

 Marknadens 

avkastning 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,63 

 Abnormal -0,78 -0,09 0,37 0,6 -0,09 -0,09 -1,45 -1,53 
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avkastning 

2009-09-04 Aktiens 

avkastning 

-0,43 -1,30 3,95 1,27 1,67 0 0,82 5,98 

 Marknadens 

avkastning 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

 Abnormal 

avkastning -0,68 -1,55 3,7 1,02 1,42 -0,25 0,57 4,23 
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Bilaga 2 

Intervju 

 

Namn: 

Arbetsplats: 

Befattning: 

 

 

1. Brukar företags återköp av aktier ge en stor förändring av aktiepriset?  

 

- Om ja, kan man se skillnader på reaktionen mellan olika branscher?  

 

2. Är återköp något ni brukar ta hänsyn till i era analyser av aktiemarknaden? 

 

3. Verkar vårt resultat rimligt? 

 

4. Vilka är de största faktorerna som påverkar en akties börsutveckling? 

 

5. Tycker ni att mer forskning bör göras kring hur återköp påverkar börskursen? 

 

6. Är det bra att företag får göra återköp av egna aktier 

 

- Ur företagssynpunkt? 

 

- Ur investerarsynpunkt? 

 

 

Tack för din medverkan!  


