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Abstract  
 

Since the year of 2000 it has been legal for companies in Sweden to repurchases their own stocks. The purpose 

of this study is to examine if it has been possible to make a positive abnormal return in Stockholmsbörsen by 

buying stocks in companies that has announced a buyback program. Our study includes 59 companies that have 

accomplished a buyback program throw the years of 2000 to 2006. To calculate the abnormal return we use the 

BHAR method with Affärsvärldens generalindex and branchindex as benchmarks. The result shows a significant 

positive abnormal return of 23,56 percent the first 12 month after the announcement with Affärsvärldens 

generalindex as benchmark. When the branchindex is used as benchmark the result shows a positive abnormal 

return of 10,96 percent under the first 12 month. Furthermore we consider that our result support the 

Underreactionhypothesis because the positive abnormal return has a tendency to grow exponential 
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Sammanfattning  
 
 

Sedan år 2000 har det varit lagligt att återköpa egna aktier för börsintroducerade företag i 

Sverige. Syftet med denna studie är att se om det har varit möjligt att göra överavkastning på 

Stockholmsbörsen genom att köpa aktier i företag som offentliggjort ett återköpsprogram. Vi 

studerar även olika företagsspecifika faktorers påverkan på resultatet. Studien innefattar 59 

företag som genomfört återköpsprogram under perioden 2000 till 2006. För att beräkna den 

abnormala avkastningen används BHAR metoden med Affärsvärldens generalindex och 

branschindex som kontrollgrupper. Resultatet visar en statistisk säkerställd positiv abnormal 

avkastning på 23,56 procent under de 12 första månaderna efter offentliggörandet med 

Affärsvärldens generalindex som kontrollgrupp. När branschindex användes som 

kontrollgrupp uppmättes en positiv abnormal avkastning på 10,96 procent under de 12 första 

månaderna. När betydelsen av företagens P/E tal och storlek undersöktes erhölls endast ett 

statistiskt säkerställt resultat vilket var under månad ett till månad tre mellan företag med 

höga och låga P/E tal. Skillnaden i avkastning mellan dessa grupper under perioden var 7,72 

procent. När regressionsanalyserna kördes visade resultatet endast en signifikant säkerställd 

oberoende variabel vilken var storleken på företagen när Affärsvärldens generalindex 

användes som kontrollgrupp. Skillnaden i uppmätt positiv abnormal avkastning beroende på 

kontrollgrupp anser vi bero på att branschindex matchar undersökningsföretagen bättre än vad 

Affärsvärldens generalindex gör. I jämförande med tidigare studier vi tagit del av där den 

positiva abnormala avkastningen uppmätts till cirka 7 procent första året efter 

offentliggörandet, stämmer vårat resultat som fås med branschindex som kontrollgrupp bäst 

överens. Vidare anser vi att studiens resultat stödjer Undervärderingshypotesen pga. att den 

positiva abnormala avkastningen tenderar att växa exponentiellt.  
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1. Inledning 
 

_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt ger vi en introduktion till det studerade ämnet. Vidare kommer vi 
att presentera syftet med studien och vilka avgränsningar samt metod som vi 
jobbar efter. Därefter avslutas kapitlet med en disposition över hela studien. 
_______________________________________________________ 
 

 
Sverige var ett av de sista Europeiska länderna att ge företagen tillåtelse att återköpa egna 

aktier. Sedan den 10 mars år 2000 är det enligt Svensk lag tillåtet för börsnoterade företag att 

återköpa egna aktier. Lagen har gett företagen valmöjligheter med sitt överskott av kapital, 

genom att antingen ge aktieutdelning eller att genomföra ett återköpsprogram. 

Återköpsprogrammen tenderar att växa mer och mer. Ikenberry m.fl. (1999) uppmätte att i 

mitten av 1980-talet låg återköpsprogrammen i USA på cirka 25 miljarder dollar per år och 

har sedan dess växt till 550 miljarder dollar per år under slutet av 1990-talet. I Europa där det 

inte varit vanligt med återköpsprogram tidigare har det precis som i USA blivit mer populärt 

under senare tid. Investment banken Goldman Sachs släppte en rapport (Affärsvärlden nr 16) i 

mars 1999 där de förutspådde att återköpsprogrammen skulle öka i Europa och bidra till 

kursuppgångar på cirka 10 procent.  

 

Varför företagen återköper aktier istället för att ge utdelning kan bero på en mängd olika 

faktorer som skatteskäl, en vilja att förändra kapitalstrukturen eller för att aktien upplevs som 

undervärderad. Skattemässigt innebär återköpsprogrammen en fördel eftersom företagen 

investerar sina vinster i egna aktier och på så sätt slipper de betala skatt på det investerade 

beloppet. Företaget kan också vilja förändra kapitalstrukturen på grund av att de inte vill ha 

några överlikvida medel i kassan eftersom det är olönsamt för företagen och det ökar även 

risken för fientligt uppköp. Om aktien upplevs som undervärderad, anser företaget att 

återköpen är en bra investering. De investerar alltså för att de tror på kursuppgång. I en studie 

hävdar Dittmar (2000) att det huvudsakliga motivet till aktieåterköp är att företagsledningen 

upplever att aktien är undervärderad. Ikenberry m.fl. (1999) observerade i en studie av 

Kanadensiska företag att de återköpte större aktieposter när priset gick ner och återköpte 

mindre aktieposter när priset gick upp, vilket kan bekräfta hypotesen att företagen genomför 

aktieåterköp på grund av undervärdering och därför anser att det är en bra investering för 

företaget. 
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I flera studier som genomförts (Lakonishok m.fl. 1990; Ikenberry m.fl. 1999; De Ridder, 

2006), indikerar resultatet på att marknaden reagerar positivt på tillkännagivandet av 

återköpsprogram. Forskarna är inte helt överens om anledningarna till att marknaden reagerar 

som den gör. De två ledande hypoteserna som oftast förekommer är The Free Cash Flow 

Hypothesis och signalhypotesen. Den första hypotesen betyder att återköpet görs för att 

företagets agentkostnader ska minska, dvs. för att konflikterna som finns mellan aktieägare 

och styrelsen om vad företaget skall göra med sina överlikvida medel ska minska. Dessa 

konflikter innebär kostnader för företaget och eftersom de försvinner när företaget investerar 

sina överlikvida medel på företagsaktier kommer också agentkostnaderna att minska. Detta 

medför bättre resultat för företaget och därmed stigande aktiekurser. Signalhypotesen baseras 

på att återköpet signalerar till aktiemarknaden att aktien är undervärderad vilket leder till att 

marknaden blir positivt inställd till aktien och att aktiepriset stiger. I själva verket antas 

asymmetriskinformation uppstå, dvs. företagsledningen vet något om företaget som inte 

investerarna vet och när företaget offentliggör återköpsprogrammet kommer aktörerna att 

köpa aktier i företaget pga. att de antar att företagsledningen vet mer än marknaden.  

  

Vermaelen m.fl. (1995) har i en studie kommit fram till att marknaden tenderar att regera 

långsamt på offentliggörandet av återköpsprogram, det vill säga att aktiepriset justeras 

långsamt och under en längre period. Författarna kallar detta för underreaktionshypotesen. 

Denna hypotes stöds även av resultat av Vermaelen m.fl. (1990). I och med dessa studier har 

forskarna börjat ifrågasätta marknadens effektivitet eftersom detta inte stämmer överens med 

Famas (1970 s.383) definition av effektiva marknader, det vill säga ”A market in which prices 

always fully reflect available information is called efficient”.  

  

Det har framkommit att resultaten från olika studier skiljer sig åt beroende på vilket lands 

marknad som studerats. Rau m.fl. (2002) kommer fram till att reaktionen på aktieåterköp i 

Storbritannien var betydligt återhållsammare än på marknaderna i USA.  I motsats har det 

framkommit (Seifert m.fl. 2003) att den tyska marknaden visar en större positiv reaktion 

gällande aktieåterköp än vad den amerikanska marknaden visar. Forskarna har inte kommit 

fram till vad dessa skillnader beror på utan anser att det krävs mer studier, framförallt 

långsiktiga sådana för att få fram svaret.   
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Syftet med denna studie är att se om det har varit möjligt att göra överavkastning på 

Stockholmsbörsen under åren 2000 till 2006 genom att köpa aktier i företag som 

offentliggjort ett återköpsprogram. Vi skall även studera hur faktorer som P/E – tal1 och 

storleken på företaget påverkar aktiereaktionen på marknaden. Vidare testar vi hur lång tid det 

tar för marknaden att reagera på offentliggörandet av återköpsprogram. 

 
För att besvara syftet med studien används en långsiktig eventstudiemetod som är utformad 

av Brown m.fl. (1984). För att se om hypoteserna håller används statistiska tester vars styrka 

är testade av Backmann m.fl. (2003). Denna metod innebär att BAHR2 (Buy and Hold 

abnormal return) används för att räkna ut den abnormala avkastningen. Den positiva 

abnormala avkastningen testas sedan genom tre olika hypoteser. Vilka är om återköpande 

företagen visar abnormal avkastning på långsikt och om det finns någon skillnad på 

avkastning på stora och små företagen. Vi testar även betydelsen av företagens P/E – tal på 

den positiva abnormala avkastningen.  

 
Inom detta område har det genomförts få tidigare studier i Sverige. De Ridder (2004) 

genomförde en studie på den svenska aktiemarknaden där han testar den genomsnittliga 

abnormala avkastningen med marknadsindex som kontrollgrupp. Undersökningsperioden är 

mellan år 2000 till 2004 där han finner att den första månaden efter offentliggörandet 

genererar en signifikant överavkastning på 3,4 procent, vidare visar de 36 första månaderna en 

överavkastning på 56 procent. Tillskillnad från DeRidder (2004) studerar vi även hur stor 

påverkan företagens storlek och P/E – tal har för marknadsreaktionen på offentliggörandet av 

återköpsprogram. DeRidders (2004) studie använde marknadsindex som kontrollgrupp därför 

genomförs våran studie mot två olika kontrollgrupper för att se om det har någon betydelse 

för resultatet. 

 
Vidare kommer uppsatsen disponeras på följande vis. I avsnitt två gör vi en genomgång av de 

empiriska studier som tidigare studerats huruvida återköpsprogram är förknippade med 

abnormala avkastningar. I avsnitt tre beskrivs vårat datamaterial och deskriptiv statistik 

presenteras. Den empiriska metoden gås igenom i avsnitt fyra, resultatet presenteras i avsnitt 

fem. I avsnitt sex diskuteras avslutningsvis resultatet och förslag till fortsatta studier inom 

området ges. 

                                                 
1 P/E = Priset på aktien dividerat med vinsten per aktie.  
2 BHAR gås igenom i avsnittet empirisk metod. 
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2. Tidigare empiriska studier 
 

_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt går vi igenom tidigare empiriska studier som är förknippade med 
abnormal överavkastning vid offentliggörande av återköpsprogram. Vi 
presenterar de studier som tas upp i tabellen. I Tabell E i appendix presenteras 
tidigare studiers resultat tillsammans med våra resultat.  
_______________________________________________________ 
 

 
Tabell 1: Resultat och metoder från tidigare studier 

Författare och år Test period och 
namn på studien Marknad och Land Resultat 

Ikenberry, Lakonishok 
och Vermaelen (1995) 

1980-1990,  
Market Underreaction to 

Open Market Share 
Repurchases 

New York Stock Exchange 
och Nasdaq, USA 

Med CAR metoden uppmättes en 
abnormal avkastning på cirka 8,5 
procent under en period på tre år. 
Med BHAR metoden blev resultatet 
12 procent under en tre års period.  

Ikenberry, Lakonishok 
och Vermalen (1999) 

1989-1997, 
Stock Repurchses in 
Canada: Performance 
and Strategic Trading 

Toronto Stock Exchange 
Kanade 

Med kalendermånadportföljsmetoden 
fås en abnormal avkastning på 0,59-
0,7 procent per månad beroende på 
kontrollgrupp. Den årliga positiva 
abnormala avkastningen blir då cirka 
7 procent.  

Seifert och Stehle (2003) 

1998-2003 
Stock Performence 

Around Share 
Repurchase 

Announcements in 
Germany 

Frankfurt Xetra DAX 100 
Tyskland 

 

Med CAR metoden erhålls en positiv 
abnormal avkastning under 
annonserings dagen på 4,79 procent. 
Under de 25 första dagarna uppmätts 
en positiv abnormal avkastning på 
0,72 procent. 

Chan, Ikenberry och Lee 
(2003) 

1980-2000 
Economic sources of 

gain in Stock 
Repurchases 

New York Stock 
Exchange, 

USA 

Med BHAR metoden fick de fram en 
positiv abnormal avkastning på 6,7 
procent det första året och 23,6 
procent de fyra första åren efter 
offentliggörandet.  

 
Tidigare eventstudier som genomförts angående marknadsreaktionen som följer efter ett 

återköpsprogram har offentliggjorts visar olika resultat beroende på marknad, land och 

tidpunkt. De fyra studierna som vi tar upp i uppsatsen skiljer sig åt just på de punkterna och 

även på hur lång tid de studerar avkastningen.  
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En av de första omfattande långsiktiga studierna inom ämnet gjordes av Ikenberry m.fl. 

(1995). Där de undersöker om det uppstår någon positiv abnormal avkastning vid 

offentliggörandet av återköpsprogram. De har även försökt att testa varför företagen genomför 

återköpsprogram. I studien ingår 1239 företag som genomfört återköpsprogram på Nasdaq 

och New York Stock Exchange. Studien genomfördes under perioden januari 1980 till 

december 1990.  

 

Studiens resultat på kort sikt, där de mätte den abnormala avkastningen två dagar innan 

offentliggörandet till två dagar efter offentliggörandet, gav en positiv abnormal medel 

avkastning på 3,54 procent. Resultatet är likartat med tidigare studier (Vermaelen 1981; 

Comment m.fl. 1991). De anser att marknadsreaktionen stämmer överrens med 

signalhypotesen pga. att marknaden reagerar mer positivt för företag med lågt börsvärde och 

på företag som genomför stora återköpsprogram.  

 

När de genomförde det långsiktiga testet använde de sig av två olika metoder, vilka var BHAR 

(Buy and hold abnormal return) och CAR (cumulative abnormal return). För båda dessa 

metoder räknas den abnormala avkastningen ut mot olika kontrollgrupper. De använde sig av 

ett viktat index mellan New York Stock Exchange och Nasdaq, ett index som baserade sig på 

företagens storlek och ett index som baserade sig på företagens storlek och book-to-market 

som kontrollgrupper.  

 

Resultatet av CAR testerna visade att när de använder sig av den storleksbaserade 

kontrollgruppen blev resultatet mellan månad ett till månad 36 8,69 procent. Därefter går den 

positiva abnormala avkastningen ner mot noll. När de använde kontrollgruppen som byggde 

på storlek och Book-to-market låg den positiva abnormala avkastningen på 8,17 procent 

mellan månad ett och månad 36. Även här går den positiva abnormala avkastningen ner mot 

noll efter undersökningsperioden. Resultaten stödjer underreaktionshypotesen eftersom det tar 

trettiosex månader för marknaden att fullt anpassa sig till informationen. När de använder sig 

av BHAR metoden redovisar de endast resultatet när kontrollgruppen som baserades på storlek 

och book-to-market användes. Resultatet visade att den positiva abnormala avkastningen för 

månad ett till månad 36 blir cirka 12 procent. BHAR metoden visar i likhet med CAR metoden 

att den positiva abnormala avkastningen går ner mot noll efter de tre första åren. Författarna 

anser därför att ”investing in companies that announce buybacks is a profitable long-run 

strategy, at least over the decade of the 1980s” (Ikenberry m.fl. 1995 s.196) 
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En annan intressant fråga som togs upp i studien handlade om motivet bakom 

återköpsprogram. Om motivet är att företagen anser att sin aktie är undervärderad kommer 

detta då att påverka reaktionen för aktiepriset annorlunda på långsikt? För att testa detta 

använde de sig av teorin att företag med högt book-to-market som genomför återköpsprogram 

tenderar att göra detta för att de anser att aktien är undervärderad. Därför delade de upp alla 

återköpande företag i fem undergrupper där grupp ett var de företagen med lägst book-to-

market och grupp fem de företagen med högst book-to-market. De fick fram ett intressant 

resultat. För grupp fem blev det en sammanlagd avkastning på 135,91 procent under de första 

fyra åren. Detta var en abnormal avkastning på 45,29 procent mot en kontrollportfölj som var 

sammansatt av företag med liknande book-to-market och storlek som de återköpande 

företagen. Författarna anser detta bevisa att motiven för företag som genomför 

återköpsprogram skiljer sig åt beroende på hur företaget ser ut. De företagen med högt book-

to-market verkar ha som största motiv att de anser att deras aktie är undervärderad och är en 

bra investering. Författarna tycker det är svårare att se vad företag med lågt book-to-market 

har för motiv. De anser trots allt att det kan bero på att företagsledningen vill ge extra skjuts 

till aktiekursen genom att sända ut signaler till marknaden att aktien är undervärderad.  

 

I slutsatserna anger forskarna att överlag tenderar marknaden att underreagera på 

offentliggörandet av återköpsprogram. De håller alltså fast vid att på kortsikt inkluderas inte 

informationen i aktiepriset när nyheterna släpps utan det kan ta flera år innan informationen 

speglas i aktie priset. Detta fenomen har även setts i många andra eventstudier enligt 

forskarna. Därför ifrågasätter de även lämpligheten på användandet av kortsiktiga studier på 

företagsspecifika händelser.  

 

Ikenberry m.fl. (1999) fortsatte att studera företag som genomförde återköpsprogram. De 

flesta tidigare studier som genomförts var på den amerikanska marknaden. De ville studera en 

annan marknad och gjorde därför en studie på den kanadensiska marknaden pga. att de data 

som gick och få fram bestod av hur mycket företagen hade återköpt för, och under vilken 

specifik tid återköpen genomförts.  Med dessa data kunde de studera orsaken till att 

företagsledningarna valde att göra återköp. Studien är omfattande och innehåller 1060 företag 

som handlades på Toronto Stock Exchange och tillsammans gjorde de återköp för 35 

miljarder dollar under perioden 1989 till 1997. 
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Metoden som användes på deras långsiktiga studie var att de sammansatte en portfölj av 

företag som genomfört aktieåterköp. Företagen lades till i portföljen den första månaden efter 

offentliggörandet och låg kvar de följande tre åren eller tills återköpsprogrammet avbröts. Den 

första handelsdagen varje månad balanserades portföljen om så att varje aktie hade samma 

vikt. Det både tillkom och föll bort företag under tidsperioden vilket medförde att antalet 

företag varierade över tiden, om det någon månad var sex eller mindre företag togs månaden 

bort från testet. Studien beräknade avkastningen för portföljen året innan, ett, två och tre år 

efter offentliggörandet. För att få fram den abnormala avkastningen använde de sig av två 

metoder. Den ena var Capital Asset Pricing Model (CAPM) där de använde den 30-dagars 

kanadensiska statsobligationen som riskfriränta. Som marknadsportföljens avkastning 

användes Toronto Stock Exchange Index. Detta mättes månadsvis och de fick fram en 

abnormal avkastning på portfölj med återköpande företag varje månad. Den andra metoden 

som användes baserades på Fama-French tre faktormodell vilken använder samma 

marknadsavkastning och riskfria räntan som CAPM men modellen lägger på en variabel som 

baseras på värde och tillväxt och en som baseras på företagens storlek.  

 

Resultatet från studien är om portföljen hålls i tre år och CAPM används som kontrollgrupp 

blir den positiva abnormala avkastningen 0.62 procent per månad. Om portföljen hålls i två år 

genereras en positiv abnormal avkastning på 0,70 procent per månad. Resultatet blir liknande 

när Fama-French tre faktormodell används som kontrollgrupp. När portföljen hålls i tre år är 

den positiva abnormala avkastningen 0.59 procent per månad eller nästan 7 % per år.    

 

Författarna hävdar i sina slutsatser att den kanadensiska marknaden visar liknande bevis som 

den amerikanska marknaden när det gäller återköpsprogram. En intressant aspekt som de kom 

fram till, tack vare de kanadensiska data, var att om företagsledningarna anser att marknaden 

är effektiv då borde de inte öka återköpen när aktiekurserna gick ner men deras resultat pekar 

på att det var det företagsledningarna gjorde dvs. när aktien sjönk i pris återköptes mer aktier 

än vad det gjordes om aktiepriset gick upp. Författarna hävdar att detta visar att 

undervärdering är en viktig aspekt när företagsledningen bestämmer sig för att återköpa 

aktier. 
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Nästa intressanta studie publicerades av Chan m.fl. (2003) som också de studerade vilka 

effekter offentliggörande av återköpsprogram har haft på aktiekurserna i USA. Studien 

innefattade över 5000 offentliggöranden som skedde under perioden 1980 till 2000. De 

studerar även om resultatet påverkas av vilket motiv som företagsledningen har när de 

beslutar att genomföra ett återköpsprogram. De tre motiv de undersöker är att korrigera en 

underprissättning, förändra företagets kapitalstruktur och att dela ut överskottslikviditet till 

aktieägare.  

 

För att beräkna den långsiktiga abnormala avkastningen använde de BHAR metoden med en 

sammansatt portfölj som kontrollgrupp. Resultaten de fick fram på kortsikt var en 

genomsnittlig positiv abnormal avkastning på 2,2 procent de första fem dagarna efter 

offentliggörandet. När de använde BHAR metoden fick de fram en positiv abnormal 

avkastning på 6,7 procent det första året och 23,6 procent under de fyra första åren. Båda 

dessa resultat var statistiskt säkerställda. Enligt forskarna tyder resultatet på att marknaden 

inte värderar återköps informationen till fullo utan att det tar en längre period innan 

informationsvärdet blir inbakat i aktiepriset.  

 

Resultatet påverkades allra mest av det bakomliggande motivet undervärdering dvs. att den 

positiva abnormala avkastningen förklaras till störst del av att företagsledningarna vill ge en 

signal till aktiemarknaden att aktien är undervärderad. Forskarna finner att de andra två 

motiven också ger en förklaring till den positiva abnormala avkastningen men inte till lika 

stor del som den första. Författarna drar slutsatsen att det är signalhypotesen som ligger 

bakom den positiva abnormala avkastningen.   

 

Under senare år har det blivit allt mer vanligt att genomföra återköpsprogram på 

aktiemarknaderna utanför USA. Det har att göra med att fler länder börjar legalisera detta som 

ett alternativ till aktieutdelning. En kortsiktig eventstudie som genomfördes på den tyska 

aktiemarknaden av Seifert m.fl. (2003) mätte den abnormala avkastningen på företag som 

offentliggjorde återköpsprogram under perioden maj 1998 till januari 2003. Tidsfönstret för 

studien sträcker sig 25 dagar innan händelsen till 25 dagar efter. För att beräkna den 

abnormala avkastningen användes CAR metoden med en viktad marknadsportfölj som 

kontrollgrupp.    
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En annan intressant aspekt är att i Tyskland anger företagen vid offentliggörandet varför de 

genomför återköpen. Författarna utnyttjar detta och undersöker vilket motiv som ger den 

största abnormala avkastningen. Resultaten i studien visar på en positiv abnormal avkastning 

på 4,79 procent på annons dagen vilket är betydligt högre än de flesta tidigare studier. Vidare 

visar resultaten från en dag innan händelsen till en dag efter händelsen en överavkastning på 

5,87 procent. Författarna hävdar att båda dessa resultat är statistiskt säkerställda. Resultatet 

från dag ett till dag 25 visar en positiva abnormala avkastningen på endast 0,72 procent men 

det är inte statistiskt säkerställd. När författarna undersöker deras tre motiv kommer de inte 

fram till att de företag som inte angett någon, flera eller någon annan orsak än undervärdering 

ger en högre positiv abnormal avkastning, 
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3. Datamaterial 
 

_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt beskrivs det hur datamaterialet samlats in och ordningstälts för 
att genomföra undersökningen. Vidare presenteras också datamaterialet och 
deskriptiv statistik i form av tabeller.   
_______________________________________________________ 
 

 
Studiens undersökningsenheter är företag som genomfört återköpsprogram av egna aktier på 

Stockholmsbörsen mellan åren 2000 till 2006. För att få fram dessa företag använde vi oss av 

Webfinansers hemsida (www.webfinanser.se) där även information om datum för påbörjandet 

av återköpsprogrammet fanns tillgängligt. Dessa data kontrollerade vi sedan med 

Stockholmsbörsens lista (www.omxgroup.com) över återköpande bolag. Med hjälp av 

Webfinansers information om starten för återköpen kunde vi med hjälp av respektive företags 

hemsida få fram datumet för offentliggörandet av återköpsprogrammen. Företagen 

offentliggjorde dessa genom antingen pressmeddelande eller genom rapport från 

bolagsstämman som sedan publicerades på deras hemsida. För att få fram dagliga aktiekurser 

för dessa företag togs Profitexias aktieanalysprogram Stockhelp Pro till hjälp där vi fick 

dagsdata för de senaste tio åren för alla aktier på Stockholmsbörsen och även för bransch- och 

marknadsindex.   

 

För att kunna använda aktiekurserna för respektive företag som undersökningsenhet behövde 

det finnas aktiekurser för ett år framåt i tiden, att företagen inte blivit uppköpta, genomfört 

fondemission, nyemission eller genomfört split under denna period. Detta pga. om företaget 

blivit uppköpt eller genomfört split påverkas aktiekursen, på samma sätt påverkas aktiekursen 

om företaget genomför en fondemission eller nyemission och vi skulle inte kunna basera 

resultatet på återköpsprogrammet. För att dela in företagen i de olika branscherna användes 

Affärsvärldens (www.afv.se) största indelning, bestående av nio stycken olika branschindex. 

Dagsdata för de olika branschindexen och Affärsvärldens generalindex togs också de fram 

med hjälp av Stockhelp Pro. Information över omsättning och vinst per aktie vid 

offentliggörandet togs fram genom gamla årsrapporter på företagens hemsidor.       

 

Listan av undersökningsenheter bestod i början av 71 stycken företag. För sju stycken av 

dessa enheter saknades det dagsdata för estimeringsperioden och därför togs de bort. Av de 

återstående 64 undersökningsenheterna hade fem antingen blivit uppköpta, genomfört split 
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eller genomfört en fondemission eller nyemission under estimeringsperioden. Det slutliga 

datamaterialet för våran studie består därmed av dagsdata för 59 stycken företag som 

genomfört återköpsprogram mellan åren 2000 till 2006. Dessa 59 företag finns redovisade i 

tabell A i appendix.   

 
Tabell 2: Deskriptiv statistik för nyckeltal för året efter offentliggörandet  

 N Medel värde Standard 
avvikelsen 

Minsta 
värdet 

Största 
Värdet 

Avkastning för aktien under 
estimeringsperioden (%) 

 
59 

 
17,87 

 
46,78  

 
-47,55 

 
260,0 

Avkastning för AFGX under 
estimeringsperioden (%) 

 
59 

 
-5,68 

 
28,62 

 
-43,31 

 
56,48 

Avkastning för Bransch Index 
under estimeringsperioden (%) 

 
59 

 
6,91 

 
29,98 

 
-30,7 

 
108,27 

 
P/E – tal  

 
59 

 
11,62  

 
29,5568 

 
- 97,66 

 
96,0 

 
Omsättning (Milj sek) 

 
59 

 
20134 

 
41135,3379 

 
249 

 
177380 

 
Den deskriptiva statistiken visar att medelavkastningen för alla företag i studien är 17,87 

procent ett år efter offentliggörandet. Det företag som haft den största avkastningen är 

Ericsson B med 260 procent samtidigt som företaget med lägst avkastning är Bure Equity 

med -47,55 procent. Avkastningen för Affärsvärldens generalindex var som högst 56,48 

procent under estimeringsperioden 2003-03-10 till 2004-03-10. Medelavkastningen för alla 

estimeringsperioderna låg på -5,68 procent. Estimeringsperioden mellan 2000-09-14 till 2001-

09-14 gav lägst avkastning på -43,31 procent. När vi tittar på avkastningen för branschindex 

ser vi att IT-branschindex gått bäst med en avkastning på 108,27 procent under perioden 

2003-04-23 till 2004-04-23. Finansbranschindex har gett lägst avkastning på -30,7 procent 

under perioden 2002-04-10 till 2003-04-10. Medel P/E – talen för alla undersökningsföretag 

under året återköpen offentliggjordes var 11,62. Under 2003 hade Wilh Sonesson det högsta 

P/E – talet på 96 samtidigt som Axfood hade det lägsta P/E – talet på -97,66 år 2000. 

Slutligen i den deskriptiva statistiken visas att medelomsättningen för alla 

undersökningsföretag ligger på 20134 miljoner SEK med Ericsson som hade störst 

omsättning under 2003 på 177 380 miljoner SEK. Orc Software hade den lägsta omsättningen 

av alla undersökningsföretag med 249 miljoner SEK under år 2003. 
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4. Empirisk Metod 
 

_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt går vi igenom den empiriska metoden. Detta sker genom en 
presentation av eventstudiemetoden som använts och vårat val av 
kontrollgrupper. Vidare diskuteras för och nackdelar med dessa. Våra hypoteser 
presenteras samt de statistiska tester som används för att testa resultatet. 
_______________________________________________________ 
 
 

För att undersöka om det går att generera överavkastning på Stockholmsbörsen genom att 

investera i aktier vars företag har offentliggjort ett återköpsprogram används 

eventstudiemetoden.  Metoden går ut på att titta på en specifik händelse och sedan mäta vad 

som sker med aktiekursen. Detta är den vanligaste förekommande metoden när de finansiella 

marknaderna studeras.  Enligt Bhagat m.fl. (2001) skapades eventstudiemetoden för att kunna 

bevisa att börsmarknaderna är effektiva, men efter ett tag började metoden att användas för att 

värdera andra specifika händelser.  

 

Vid genomförandet av en eventstudie finns ingen given struktur. Den form vi använder oss av 

är uppbyggd av MacKinlay (1997). Vilken innebär att studien först bör definiera en händelse 

som är intressant att studera och under vilken tidsperiod detta skall ske. Vidare skall lämpliga 

kontrollgrupper klargöras för att beräkna den normala avkastningen. Slutligen skall den 

abnormala avkastningen räknas ut som sedan testas mot noll hypoteser. 

 

Vi började med att definiera en händelse som studien gick ut på att undersöka. Syftet med 

studien var att undersöka om företag som offentliggjort återköpsprogram på 

Stockholmsbörsen mellan åren 2000 till 2006 genererat någon positiv abnormal avkastning.  

 

För att kunna genomföra studien behövdes val av kontrollgrupper göras dvs. vad som är den 

normala avkastningen för studien. Detta är ett av de viktigaste momenten när en eventstudie 

skall genomföras för det kan ha betydelse för resultatet av studien. Vi har valt att använda oss 

av två olika kontrollgrupper, Affärsvärldens generalindex och företagens branschindex. 

Dessa valdes på grund av att vi ville se resultatet mot hela Stockholmsbörsen och då passar 

affärsvärldens genarealindex bra och för att få ett lite mer specifikt test valde vi branschindex 

eftersom det matchar undersökningsföretagen bättre än Affärsvärldens generalindex. Valet av 
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de två kontrollgrupperna gjordes också pga. att resultatet förväntas visa en högre abnormal 

avkastning med Affärsvärldens generalindex som kontrollgrupp än när vi använder 

branschindex eftersom att den senare matchar undersökningsföretagen bättre. En annan 

tänkbar kontrollmetod i vårat fall är en egen sammansatt portfölj som matchas ihop genom 

olika företagsspecifika data liknande Book to market 3, storlek på företaget, avkastning året 

innan händelsen med mera. Det är emellertid en mer invecklad metod som kräver mer data. 

Dessutom kan det bli mycket fel vid hopsättandet av denna portfölj. Enligt Khotari m.fl. 

(2006) är ett av problemen med portföljen att undersökningsföretagen och kontrollportföljen 

övermatchas dvs. att undersökningsföretagen och kontrollportföljen har perfekt samvariation 

med varandra vilket leder till ett resultat utan överavkastning trots att det kan vara fallet. Det 

kan också vara fel åt andra hållet dvs. att portföljen inte har med undersökningsföretagen att 

göra vilket medför ett felaktigt resultat. Enligt Backman m.fl. (2003) ger det ett lika starkt 

testresultat att använda ett godtyckligt index som kontrollgrupp än en sammansatt portfölj. 

En kontrollportfölj är invecklad att sammansätta och om det inte görs på ett korrekt sätt 

bidrar detta till ett svagt testresultat.  

 
Vi har använt oss av BHAR metoden som är en förkortning av Buy and Hold Abnormal 

Return och används för att beräkna överavkastningen under en bestämd tidsperiod. Enligt 

Vermaelen m.fl. (1995) är BHAR metoden en investeringsstrategi som kan implementeras på 

verkligheten och inte bara i studier eftersom den mäter om investeringen genererar någon 

abnormal avkastning genom att köpa en aktie och hålla denna i en längre period. I våran 

studie beräknas BHAR enligt följande ekvation. (1)  

 

 

   ( ) ( )kt
T
tit

T
tit RRBHAR +∏−+∏= == 11 11                             (1)                        

 

 

Där  är den abnormala avkastningen för företag i under period t mot kontrollgrupp k. 

 och  är respektive avkastningar för företag i och kontrollgrupp k under period t.  

visar endast att det är avkastningen som räknas ut med 

itBHAR

itR ktR T
t 1=∏

( )itR+1  och ( . I studien 

beräknas BHAR värdet för varje företag under fyra olika perioder vilka är mellan månad ett 

till tre, ett till sex, ett till nio och ett till tolv. För att genomföra olika tester används 

medelvärdet för BHAR som ges av följande ekvation. (2) 

)

                                                

ktR+1

 
3 Book to market mäter värdet i företagets egna kapital i förhållande till företagets marknadsvärde.  
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Där kBHAR  är medelvärdet för BHAR när kontrollgrupp k har används vilket beräknas genom 

att summera alla företagens BHAR under period t med kontrollgrupp k dividerat med antalet 

företag.  

 

Att använda sig av BHAR som metod för att räkna ut den abnormala avkastningen medför 

också nackdelar. I en studie av Barber m.fl. (1997) hävdar författarna att en nackdel med 

användandet av BHAR metoden är att den kan generera både positiv och negativ abnormal 

avkastning trots att detta inte existerar. Författarna anser att detta problem inte är vanligt 

förekommande men kan bero på att en aktie som visar en stor volatilitet det vill säga den har 

stora svängningar i priset samtidigt som kontrollgruppen har liten volatilitet gör att BHAR 

värdet för aktien kan bli för högt eller lågt.  

 
För att testa om det infinner sig någon positiv statistiskt säkerställd abnormal avkastning i 

samband med offentliggörandet av återköp och om företagens P/E tal eller storlek har någon 

betydelse för detta har vi ställt upp en Företagshypotes, en Resultathypotes och en 

Storlekshypotes. Följande noll- och mothypotes har ställts upp för att testa om 

undersökningsföretagens aktier genererar någon positiv abnormal avkastning perioden efter 

offentliggörandet av återköpsprogram.  

 

:0H  Företag som offentliggör återköp av egna aktier visar ingen positiv abnormal 

avkastning mot kontrollgrupperna. 

:1H  Företag som offentliggör återköp av egna aktier visar en positiv abnormal avkastning 

mot kontrollgrupperna.  

 

I syfte att studera om undersökningsföretagens resultat det år de offentliggjorde 

återköpsprogrammet har någon inverkan på aktiens avkastning har följande noll- och 

mothypotes ställts upp. 
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:0H  Företag som återköper aktier visar ingen skillnad i avkastning beroende på om de har 

högt eller lågt P/E – tal. 

:1H  Företag som återköper aktier visar skillnad i avkastning beroende på om de har högt 

eller lågt P/E – tal. 

 

Slutligen för att undersöka om det finns något samband mellan storleken på 

undersökningsföretagen och avkastningen har följande noll- och mothypotes ställts upp. 

 

:0H  Företag som återköper aktier visar ingen skillnad i avkastning beroende på om de är ett 

stort eller litet företag. 
:1H  Företag som återköper aktier visar skillnad i avkastning beroende på om de är ett stort 

eller litet företag  
 
För att kunna testa Resultathypotesen och Storlekshypotesen var vi tvungna att dela in 

undersökningsföretagen i grupper som skulle testas mot varandra. Som mått på 

undersökningsföretagens resultat använde vi oss av deras P/E – tal som beräknas genom att ta 

företagets aktiepris det datum återköpsprogrammet offentliggjordes dividerat i företagets vinst 

per aktie för återköps året. De tjugo företag med störst P/E – tal placerades i den höga 

gruppen och de tjugo företag med lägst P/E – tal placerades i den låga gruppen. Dessa 20 

företag är presenterade i Tabell B och C i appendix.  

 

För att undersöka Storlekshypotesen behövde vi dela upp företagen i storleksordning. Som 

mått för företagets storlek användes omsättningen i företaget under återköps året. De tjugo 

företagen med högst omsättning placerades i storföretagsgruppen och de tjugo företag med 

lägst omsättning placerades i småföretagsgruppen. Dessa 20 företag är presenterade i Tabell D 

och E i appendix. 

 
För att testa de olika hypoteserna genomfördes olika statistiska tester. För att testa 

Företagshypotesen studerar vi om medelvärdet för BHAR skiljer sig från noll. Detta görs med 

t – test (se t.ex. Gujarati 2003 s. 127 – 133) och vi testar om resultatet är signifikant skilt från 

noll. För att detta skall fungera krävs det att urvalet är normalfördelat. Vårt urval är större än 

30 och kan då antas en normalapproximation. Vi använder oss av följande ekvation för att 

beräkna t – värdet. (3)  
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n
S

BHARvärdet 0−
=−                            (3) 

   

 

Där BHAR  är medelvärdet för BHAR och n är antalet observationer, vidare är S 

standardavvikelsen för medelvärdet på BHAR. Om det t – värdet vi får fram är större än det 

kritiska t – värdet enligt 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
,1 αn

t   förkastas . Där 0H α  beror på vilken signifikants grad som 

resultatet skall testas mot. I våran studie testas Företagshypotesen vid fyra olika tidsperioder, 

vilka är mellan månad ett till tre, ett till sex, ett till nio och ett till tolv. Det kritiska t – värdet 

blir enligt 000,2
2
05,0,159

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

t (se t.ex. Gujarati 2003 s.961). 

 

För att testa Storlekshypotesen och Resultathypotesen används ett Paired – samples t – test 

(se t.ex. Gujarati D, 2003 s.265) där de två grupperna testas mot varandra och ser om de 

skiljer sig åt. Det görs genom att testa skillnaden mellan medelvärdena för BHAR på de två 

grupperna. Testet beräknar fram t – värdet genom följande ekvation. (4)  

 

 

          ( )jfBHARBHAR

jf

BHARBHAR

BHARBHAR
värdet

jf
,cov222 ∗−+

−
=−

σσ
                        (4) 

 

 

Där fBHAR  och jBHAR  är medelvärdena för BHAR för respektive grupp. Variansen för 

grupp f och j är 2
fBHARσ  och 2

jBHARσ , vidare är ( )jf BHARBHAR ,cov  kovariansen mellan grupp 

f och j. Det t – värde som fås fram testas sedan mot det kritiska t – värdet som ges av 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
,1 αn

t . 

Om det beräknade t – värdet är 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−≤≤+
2

,1
2

,1 αα nn
ttt  förkastas nollhypotesen. I vårat fall blir 

det kritiska t – värdet 093,2
2
05,0,120

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

t  (se t.ex. Gujarati 2003 s.961). 
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Vi kommer även att testa Storlekshypotesen och Resultathypotesen med hjälp av linjär 

regressionsanalys. Detta görs för att se om de oberoende variablerna har något samband med 

den beroende variabeln. De oberoende variablerna brukar också nämnas som de förklarande 

variablerna pga. att regressionsanalys testar hur mycket de förklarar av den beroende 

variabeln. En enkel linjär regressionsmodell ser ut som följande. (5) 

 

εβα ++= xY                                                         (5)   

 

Där Y är den beroende variabeln och x är den oberoende variabeln. α  är interceptet och ε  är 

feltermen. Vi kommer att skatta två regressionsmodeller beroende på vilken kontrollgrupp 

som används för att beräkna BHAR. Modellerna ser ut som följande. (6) (7)  

 

εββα ++−+= OmstalEPBHARA 21 /                   (6) 

 

εββα ++−+= OmstalEPBHARB 21 /                                        (7) 

 

De beroende variabler som används är ABHAR  vilket är när Affärsvärldens generalindex 

används och BBHAR  som är när branschindex används som kontrollgrupp. Våra oberoende 

variabler är företagens P/E – tal och storleken på företagen. För att testa om de oberoende 

variablerna är statistiskt säkerställda kommer t – test att användas. (8)  

 

                 
i

i

Se
värdet

β
β 0−

=−                   (8) 

 

Där  iβ  är det skattade värdet för den oberoende variabeln i och iSeβ  är standardavvikelsen 

för iβ . Det t – värde som fås fram testas sedan mot det kritiska t-värdet som ges av 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

2
,1 αn

t . 

Om det beräknade t – värdet är 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−≤≤+
2

,1
2

,1 αα nn
ttt  förkastas nollhypotesen. I vårat fall blir 

det kritiska t – värdet 000,2
2
05,0,159

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

t  (se t.ex. Gujarati 2003 s.961). 
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5. Resultat  
 

_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen i form av text och 
tabeller. 
_______________________________________________________ 
 

 
Här nedan presenteras resultatet av undersökningen på Företagshypotesen med Affärsvärldens 

generalindex och branschindex som kontrollgrupper. Det vi kan se i tabell 3 är genomsnittlig 

abnormal avkastning för de tolv första månaderna efter offentliggörandet av återköpen med 

Affärsvärldens generalindex som kontrollgrupp. Mellan månad ett och månad tre erhålls 

redan där en signifikant positiv abnormal avkastning på 3,88 procent. Vidare visar resultatet 

att den positiva abnormal avkastningen stiger under de resterande månaderna. Tolv månader 

efter offentliggörandet har en positiv abnormal avkastning på 23,56 procent uppmäts.    

 
Tabell 3: Sammanfattande resultat av företagshypotesen med A som kontrollgrupp 

Månad  Medel 
BHAR  

t – värde 
BHAR 

Kritisk  
t – värde   

95 % 
konfidensintervall 

Nollhypotes 
 

1-3 3,88 %  2,067 2,000 1,22 % - 7,63 % Förkastas  

1-6 7,69 % 2,605 2,000 1,84 % - 14,08 %  Förkastas 

1-9 14,94 %  4,282 2,000 7,96 % - 21,92 % Förkastas 

1-12 23,56 % 4,609 2,000 13,72 % - 33,79 % Förkastas 

 
I tabell 4 redovisas den genomsnittliga abnormala avkastningen för de tolv första månaderna 

efter offentliggörandet av återköpen med branschindex som kontrollgrupp. Resultatet 

indikerar att det inte finns någon statistiskt säkerställd positiv abnormal avkastning under de 

första nio månaderna efter offentliggörandet. Det är endast under perioden månad ett till 

månad tolv som nollhypotesen kan förkastas när branschindex används som kontrollgrupp. 

Den positiva abnormala avkastningen uppmättes under denna tidsperiod till 10,96 procent.  

 

 

 

 20



Tabell 4: Sammanfattande resultat av företagshypotesen med branschindex som 

kontrollgrupp 

Månad  Medel 
BHAR  

t – värde 
BHAR 

Kritisk  
t – värde  

95 % 
konfidensintervall 

Nollhypotes 
 

1-3 -0,94 % -0,589 2,000 -4,11 % - 2,24 % Förkastas ej  

1-6 1,87 % 0,724 2,000 -3,29 % - 7,02 % Förkastas ej 

1-9 3,79 % 1,147 2,000 -2,83 % - 10,41 % Förkastas ej 

1-12 10,96 %  2,343 2,000 1,6 % - 20,33 % Förkastas 

 
I tabell 5 nedan presenteras resultaten när de två företag med högst respektive lägst BHAR 

värde togs bort från undersökningsföretagen. När Affärsvärlden generalindex användes som 

kontrollgrupp togs Ericsson B, Axfood, Orc Software och Fabege bort från 

undersökningsföretagen.   När branschindex användes som kontrollgrupp togs Ericsson B, 

Axfood, Bure och Fabege bort. Resultatet visar att även här förkastas nollhypotesen i båda 

fallen mellan månad ett och månad tolv.  

 

Tabell 5: Presenterar resultatet när de två företag med högst respektive lägst BHAR värde 

togs bort från undersökningsföretagen. 

Kontrollgrupp  Månad  Medel 
BHAR  

t – värde 
BHAR 

Kritisk  
t – värde   

 
Nollhypotes 

 
Affärsvärldens 
generalindex  1-12 0,2119 0,2621 2,000 Förkastas 

Branschindex 1-12 0,9958 0,2749 2,000 Förkastas 

 
I tabell 6 presenteras resultatet av Resultathypotesen som baseras på om det finns någon 

skillnad i avkastning beroende på om företaget har högt P/E – tal eller lågt P/E – tal med 

Affärsvärldens generalindex som kontrollgrupp. Resultaten visar att det inte finns någon 

statistiskt säkerställd skillnad på de två grupperna under de första tolv månaderna efter 

offentliggörandet av återköpsprogrammen. Enligt resultaten finns det däremot en skillnad 

dock inte statistiskt säkerställd. Under månad ett till tre har gruppen med lägst P/E – tal en 

överavkastning på 1,65 procent samtidigt som gruppen med högst P/E – tal visar en 

överavkastning på 6,7 procent. Mellan månaderna ett till tolv visas det omvända förhållandet 

när gruppen med lägst P/E – tal visar en överavkastning på 31,65 procent och gruppen med 

högst P/E – tal visar en överavkastning på 13,96 procent.  
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Tabell 6: Sammanfattande resultat av resultathypotesen med Affärsvärldens generalindex 

som kontrollgrupp 

Månad  
Medel 
BHAR  
L – P/E  

Medel 
BHAR  
H – P/E 

Skillnad 
mellan 

Grupperna 

t – värde 
BHAR 

Kritisk  
t – värde   Nollhypotes

1-3 1,65% 6,7% 5,05% -1,168 ±2,093 Förkastas ej 

1-6 3,59% 9,82% 6,23% -0,787 ±2,093 Förkastas ej 

1-9 17,74% 9,28% 8,46% 0,998 ±2,093 Förkastas ej 

1-12 31,65% 13,96% 17,69% 1,466 ±2,093 Förkastas ej 

 
I tabell 7 visas resultatet när branschindex är använt som kontrollgrupp. Resultatet visar att 

nollhypotesen förkastas i samtliga fall förutom mellan månad ett till månad tre där de tjugo 

företagen med lägst P/E – tal uppvisar en negativ abnormal avkastning på 5,83 procent och 

gruppen med högst P/E – tal visar en positiv abnormal avkastning på 1,89 procent under 

samma period. Den uppmätta skillnaden mellan grupperna är då 7,72 procent. I resterande fall 

förkastas inte nollhypotesen.  

 
Tabell 7: Sammanfattande resultat av resultathypotesen när branschindex används som 

kontrollgrupp 

Månad  
Medel 
BHAR  
L – P/E  

Medel 
BHAR  
H – P/E 

Skillnad 
mellan 

Grupperna

t – värde 
BHAR 

Kritisk  
t – värde   Nollhypotes

1-3 -5,83% 1,89% 7,72% -2,201 ±2,093 Förkastas  

1-6 -4,9% 4,76% 9,66% -1,366 ±2,093 Förkastas ej 

1-9 2,22% 3,99% 1,77% -0,223 ±2,093 Förkastas ej 

1-12 12,7% 2,42% 10,28% 0,915 ±2,093 Förkastas ej 
 

 

 

I tabell 8 presenteras resultatet från Storlekshypotesen när Affärsvärldens generalindex har 

använts som kontrollgrupp. Resultatet visar att nollhypotesen inte förkastas under någon av 

perioderna.  
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Tabell 8: Sammanfattning av resultaten från storlekshypotesen med Affärsvärldens 

generalindex som kontrollgrupp  

Månad  

Medel 

BHAR  

L – OMS  

Medel 

BHAR  

H – OMS  

Skillnad 

mellan 

Grupperna

t – värde  

BHAR 

Kritiskt  

t – värde  
Nollhypotes

1-3 3,93% 1,18% 2,75% 0,662 ±2,093 Förkastas ej 

1-6 6,14% 6,79% 0,65% -0,091 ±2,093 Förkastas ej 

1-9 8,77% 16,88% 8,11% -0,865 ±2,093 Förkastas ej 

1-12 11,31% 29,36% 18,05% -1,397 ±2,093 Förkastas ej 

 
Även när branschindex har använts som kontrollgrupp vilket visas i tabell 9 förkastas inte 

nollhypotesen under någon av perioderna.  

 

Tabell 9: Sammanfattning av resultaten från storlekshypotesen med branschindex som 

kontrollgrupp  

Månad  

Medel 

BHAR  

L – OMS  

Medel 

BHAR  

H – OMS  

Skillnad 

mellan 

Grupperna

t – värde  

BHAR 

Kritiskt  

t – värde  
Nollhypotes

1-3 -0,82% -4,06% 3,24% 0,986 ±2,093 Förkastas ej 

1-6 2,29% -0,06% 2,35% 0,350 ±2,093 Förkastas ej 

1-9 -1,97% 2,72% 4,69% -0,601 ±2,093 Förkastas ej 

1-12 3,13% 10,28% 7,15% -0,558 ±2,093 Förkastas ej 
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I tabell 10 presenteras resultatet av den första regressionskörningen där modellen har en låg 

förklaringsgrad på 11,4 procent. Den enda oberoende variabeln som är statistiskt säkerställd 

är omsättningen dvs. storleken på företaget. 
 

Tabell 10: Sammanfattning av resultatet från regressionsanalys när  ABHAR  användes som 

beroende variabel. 

Variabel  Skattning  t – värde  
Kritiskt  

t – värde    
Standardavvikelse

P/E tal ( )1β   -0,110 -0,871 ± 2,000 0,002 

Oms ( )2β  0,314 2,490 ± 2,000 0,000 

2R  0,114    

 
 

I tabell 11 presenteras resultatet av den andra regressionskörningen vilken även denna modell 

visar en låg förklaringsgrad på 5,7 procent. Ingen av de oberoende variablerna är statistiskt 

säkerställda.  

 

Tabell 11: Sammanfattning av resultatet från regressionsanalys när BBHAR  användes som 

beroende variabel.  

Variabel  Skattning  t – värde  
Kritiskt  

t – värde  
Standardavvikelse 

P/E – tal ( )1β   -0,047 -0,365 ± 2,000 0,002 

Oms ( )2β  0,230 1,772 ± 2,000 0,000 

2R  0,057    
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6. Slutsatser 

 
_______________________________________________________ 
 
I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien och förslag till fortsatta studier 
ges.  
_______________________________________________________ 
 

 
Resultaten från våran studie visar att den positiva abnormala avkastningen skiljer sig åt 

beroende på vilken kontrollgrupp som används. När vi tittar på Företagshypotesen visar 

resultatet det vi hade förutspått när vi valde kontrollgrupper dvs. att den positiva abnormala 

avkastningen inte var lika stor när branschindex användes som kontrollgrupp mot när 

Affärsvärldens generalindex användes. Vi anser att detta beror på att branschindex matchar 

testföretagen bättre. Vilket i sin tur kan bero på att testföretaget kan ha en stor vikt i sin 

bransch vilket medför att en kursförändring gör att branschindex förändras på ett liknande 

sätt. 

 

När Affärsvärldens generalindex användes som kontrollgrupp visade resultaten att de 

återköpande företagen genererar en positiv abnormal avkastning redan efter tre månader på 

3,88 procent och att detta är statistiskt säkerställt. Under det första året efter återköpen 

offentliggjorts visar resultatet en positiv abnormal avkastning på 23,56 procent vilket också 

detta är statistiskt säkerställt. När vi tittar på tidigare studiers resultat (Ikenberry m.fl. 1999; 

Seifert m.fl. 2003; Chan m.fl. 2003) finner vi att vårat resultat ligger mycket över dessa som 

alla fått fram en överavkastning på cirka sju procent första året efter offentliggörandet. Vi 

anser att detta beror på att våran kontrollgrupp ger en högre abnormal avkastning än vad som 

är fallet.  Detta kan bero på problemet med BHAR metoden som togs upp i empirisk metod 

dvs. att testföretagen har en högre volatilitet än vad Affärsvärldens generalindex har. De 

tidigare studiernas resultat stämmer dock bättre överens med vårat resultat när vi använder 

branschindex som kontrollgrupp. Resultatet visar då en statistisk säkerställd positiv abnormal 

avkastning på 10,96 procent det första året efter offentliggörandet. 

 

I vårat resultat fås endast en negativ abnormal avkastning och denna infinner sig under de tre 

första månaderna efter offentliggörandet med branschindex som kontrollgrupp. Detta resultat 

är inte statistiskt säkerställt och är endast på 0,94 procent. Vi anser att det kan bero på vårat 

val av estimeringsperiod dvs. att vi börjar mäta den abnormala avkastningen redan samma dag 
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som offentliggörandet sker till skillnad mot vad tidigare studier (Ikenberry m.fl. 1995; 

Ikenberry m.fl. 1999) har gjort där de börjar en månad efter offentliggörandet för att den 

initiala kursförändringen inte skall påverka resultatet av studien.  

 

Ett intressant resultat med våran studie är att den positiva abnormala avkastningen tenderar att 

öka exponentiellt och detta stödjer Underreaktionshypotesen som togs fram av Vermaelen 

m.fl. (1995). Detta väcker också frågan om den svenska börsmarknaden är effektiv? På 

samma sätt som forskarna tidigare ifrågasatte marknadens effektivitet när 

Underreaktionshypotesen togs fram eftersom om den är sann stämmer inte Famas (1970) 

definition av effektiva marknader. Våran studie kontrollerar dock inte om detta är statistiskt 

säkerställt men vi kan inte bortse från tendenserna.  

 

För att kontrollera att vårat resultat inte påverkats av extremvärlden togs de två företag med 

högst respektive lägst BHAR värde bort. Resultatet gav att när Affärsvärldens generalindex 

användes som kontrollgrupp var den positiva abnormala avkastningen 21,19 procent i 

jämförelse med 23,56 procent när företagen inte togs bort. När branschindex användes som 

kontrollgrupp visade resultatet en positiv abnormal avkastning på 9,96 procent och när vi inte 

tog bort företagen var resultatet 10,96 procent. I båda fallen kunde nollhypotesen förkastas 

och de var statistiskt säkerställt. I och med detta dras slutsatsen att vårat resultat inte påverkats 

av extremvärlden.   

 

Vårat resultat när vi testade Resultathypotesen dvs. om företagens P/E – tal har någon 

inverkan på den abnormala avkastningen visar att nollhypotesen höll i samtliga fall utom ett 

som var under månad ett till månad tre med branschindex som kontrollgrupp. Under den 

perioden visar resultatet att skillnaden på den abnormala avkastningen mellan företag med 

högt och lågt P/E – tal är 7,72 procent. Vid användandet av regressionsanalys visar inte 

resultatet att P/E – tal är statistisk säkerställda.   

 

 

 

 

 

 

 

 26



Tidigare studier angående P/E – tals påverkan på den abnormala avkastningen vid 

aktieåterköp har vi inte funnit, vilket medför att det blir svårt att jämföra vårat resultat med 

andra studier på andra marknader. Våran slutsats är att P/E – tal inte har någon inverkan på 

den abnormala avkastningen eftersom vi kan se att under det första halvåret har företagen med 

högt P/E – tal högre abnormal avkastning och under de det andra halvåret har företagen med 

lågt P/E – tal den högsta abnormala avkastningen. Det är svårt att dra några fasta slutsatser 

kring Resultathypotesen pga. att vårat urval är litet.  

 
I samtliga fall vid test av Storlekshypotesen håller nollhypotesen dvs. det finns ingen 

statistiskt säkerställd skillnad att företagens storlek påverkar den abnormala avkastningen.  I 

vårat resultat ser vi dock att de stora företagen dvs. gruppen av företag med högst omsättning 

har generellt sätt gett en högre positiv abnormal avkastning än gruppen med lägst omsättning 

under första året efter offentliggörandet. När vi använde Affärsvärldens generalindex skiljde 

det 18,05 procent och med branschindex som kontrollgrupp skiljde det 7,15 procent mellan de 

båda grupperna.  

 

Vid regressionsanalysen visar resultatet att storleken på företagen har en betydelse när vi 

använde ABHAR som beroende variabel. Omsättningen visar i detta fall att den påverkar 

ABHAR  med 0,314 och är statistiskt säkerställd.  

 

Tidigare studiers (Lakonishok m.fl. 1990; Chan m.fl. 2003) resultat visar att små företag har 

haft en klart högre överavkastning än vad stora företag har haft både på lång och kort sikt. 

Vårat resultat är tvärtemot vad dessa forskare kommit fram till, dock inte statistiskt 

säkerställt. När regressionsanalys användes visade resultatet att omsättningen var statistiskt 

säkerställd mellan månad ett och månad tolv. Det visar på att ju högre omsättning företaget 

har desto högre positiv abnormal avkastning genererade de. Vi anser att skillnaden från 

tidigare studier kan bero på att de mäter storleken på företagen med företagets marknadsvärde 

samtidigt som vi endast tittar på företagets omsättning. Det kan också bero på att vi endast har 

grupper med 20 företag i varje och 59 stycken observationer i regressionsanalysen som kan 

göra att resultatet blir missvisande. De tidigare studierna har betydligt större grupper att 

studera vilket gör deras resultat mindre känsligt.  
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Det är få genomförda studier kring aktieåterköp på den svenska marknaden. Vi anser att det 

finns intressanta studier att genomföra kring området. Framförallt har det varit svårt att 

genomföra studier på lång sikt eftersom det först blev tillåtet för företagen att återköpa egna 

aktier år 2000. Detta medför att urvalet av företag är litet och den abnormala avkastningen går 

endast att mäta under några år. Framåt i tiden skulle det vara intressant att göra en längre 

långsiktig studie. Där undersökningen skulle kunna gå ut på att med hjälp av BHAR metoden 

studera olika tidsintervaller upp till fem år efter offentliggörandet och även undersöka hur 

lång period efter återköpet aktien genererar överavkastning om det förekommer. 

 

 En annan studie skulle kunna vara att titta på hur lång tid det tar för marknaden att reagera på 

offentliggörandet. En kortsiktig studie där den abnormala avkastningen mäts dag för dag efter 

händelsen och då visar starten för den abnormala avkastningen om den genererar någon 

sådan. En annan aspekt som skulle vara intressant att undersöka är att se om beloppet som 

företaget återköper för har någon betydelse för avkastningen. Det finns inte många studier på 

den svenska marknaden om motiven som ligger bakom företagens återköp. En studie skulle 

kunna göras kring detta och undersöka hur varje motiv påverkar avkastningen. 
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Appendix 

 

Tabell A 
Företag Ofg.* Bransch Omsättning 

i 
miljoner kr 

Vinst per 
Aktie i 

kr. 

Avkastning 
12 mån efter 

ofg. 

Avkastning för samma 
period 

AFGX          Bransch 
Addtech B 2001-11-13 Industri 2599 4,22 -31,08% -27,13% -11,68% 
Bergman & Beving  2002-02-16 Industri 3902 3,3 2,50% -35,23% -24,88% 
Bilia  2001-04-04 Konsumentvaror 17933 13,15 38,46% 1,32% 43,74% 
Billerud  2002-04-04 Råvaror 7067 13,25 26,79% -36,66% -21,14% 
Bure Equity  2001-04-26 Finans 3997 -1,8 -47,55% -14,38% -9,45% 
Home Properties  2002-01-21 Finans 297 4,77 -2,78% -32,09% -28,67% 
Electrolux B  2000-05-24 Konsument varor 124493 12,4 0,00% -23,92% -8,73% 
Elekta B 2004-09-21 Hälsovård 2900 7,63 118,69% 27,88% 29,43% 
Eniro  2004-03-31 Tjänster 4918 1,14 31,50% 15,25% 17,42% 
Ericsson B  2003-04-08 Telekommunikation 177380 -0,69 260,00% 45,33% 102,13% 
Fabege  2005-05-09 Finans 17000 27,5 -11,57% 45,30% 44,33% 
Fagerhult  2002-04-25 Industri 1475 7,58 -14,41% -28,70% -24,78% 
FastPartner  2001-04-24 Finans 322 0,11 -6,72% -14,13% -9,50% 
Swebank 2004-05-03 Finans 26474 16,42 17,19% 11,88% 19,86% 
G&L Beijer  2002-10-24 Industri 1415 6,26 17,16% 27,67% -21,86% 
Hagströmer & Qviberg  2001-04-04 Finans 392 -1 -26,47% 1,32% -2,28% 
Haldex  2001-04-05 Industri 6225 3,49 50,66% 0,90% 10,40% 
Handelsbanken A  2005-04-26 Finans 15665 17 24,13% 43,61% 40,69% 
Handelsbanken B  2000-04-14 Finans 20686 12,87 20,83% -31,32% -13,29% 
Hufvudstaden A  2003-03-19 Finans 1360 1,78 18,21% 42,06% 37,88% 
Höganäs B  2001-01-31 Råvaror 3245 6 11,04% -23,75% 28,93% 
Intellecta  2001-05-16 Industri 342 -2,5 -34,90% -16,70% 2,17% 
Kinnevik A  2005-05-12 Finans 4618 15,52 72,13% 40,86% 42,43% 
Kinnevik B  2005-05-12 Finans 4618 15,52 70,37% 40,86% 42,43% 
Lagercrantz B  2001-12-17 Industri 1983 1,96 -36,55% -32,67% -14,93% 
Latour A  2001-03-17 Finans 4250 8,5 24,34% -4,05% -12,10% 
Latour B  2001-03-17 Finans 4250 8,5 30,49% -4,05% -12,10% 
Lundbergföretan  2000-03-29 Finans 1880 11,36 21,52% -37,78% -10,37% 
Malmbergs B  2000-03-17 Industri 320 5,39 -26,32% -35,36% -10,36% 
Munters  2001-04-25 Industri 3894 9,57 39,35% -15,12% -3,14% 
NCC B  2000-09-14 Industri 38728 14 -20,37% -43,31% -18,56% 
Nordea  2001-04-10 Finans 55660 4,84 -12,78% -5,04% -6,49% 
OEM B  2000-05-02 Industri 1967 13,67 -3,10% -30,12% -2,78% 
Optimail  2003-03-10 Tjänster 307,9 0,9 67,79% 56,46% 42,42% 
Orc Software 2003-04-23 IT 249 3,78 44,76% 45,23% 108,27% 
Peab B  2001-04-10 Industri 18721 5,8 54,97% -5,04% 4,84% 
Ratos B 2000-04-14 Finans 2277 23,91 0,00% -31,32% -13,29% 
Rottneros AB  2002-11-18 Råvaror 2494 0,29 11,41% 16,95% 8,92% 
Sandvik  2001-05-07 Industri 48900 14,4 9,41% -19,26% -0,25% 
Sardus  2002-04-18 Konsumentvaror 1679 6,81 13,29% -35,88% -18,41% 
SEB A  2002-04-10 Finans 27378 7,6 -27,88% -35,31% -30,70% 
SEB C  2004-04-01 Finans 28228 9,69 25,00% 15,81% 27,17% 
Semcon 2005-02-04 Industri 1496 3,91 79,97% 32,21% 40,42% 
SSAB A  2000-04-27 Råvaror 19271 12 -9,04% -29,93% 17,35% 
SSAB B  2000-04-27 Råvaror 19271 12 -11,87% -29,93% 17,35% 
Sweco B  2003-04-29 Industri 2211 5,7 41,55% 38,26% 38,95% 
Swedish Match  2001-02-08 Konsumentvaror 2193 3,54 63,54% -23,48% 3,67% 
Traction B 2000-09-07 Finans 520 10,6 -26,28% -42,13% -29,44% 
Trelleborg B  2001-01-24 Industri 13654 6,5 16,79% -14,13% -8,91% 
Wallenstam B  2001-04-06 Finans 834 3,71 39,84% -3,72% -7,01% 
Wilh Sonesson A  2001-11-13 Hälsovård 609 0,15 -20,00% -27,13% -22,07% 
Wilh Sonesson B  2001-11-13 Hälsovård 609 0,15 -9,15% -27,13% -22,07% 
Volvo A 2001-02-01 Industri 173515 12,29 -8,96% -24,84% -11,98% 
Volvo B  2001-02-01 Industri 173515 12,29 -7,56% -24,84% -11,98% 
XPonCard  2002-09-02 Industri 709 8,88 -12,98% 15,21% 13,72% 
Axfood  2000-11-22 Konsumentvaror 30230 -0,64 79,51% -20,10% 18,75% 
Säkl 2000-05-25 Finans 40807 2,75 -14,12% -21,00% -8,83% 
Castellum 2000-05-25 Finans 2205 8,49 7,11% -21,00% -8,83% 
TietoEnator 2004-09-24 IT 13816 13 26,75% 28,38% 64,90% 
I tabellen ovan presenteras de undersökningsenheter som ligger till grund för våran studie  

* Ofg. = Offentliggörandet 
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Tabell B 
 
Företag Datum för offentliggörandet Bransch Index P/E tal 

Bergman & Beving B 2002-02-16 Industri 21,67 
Eniro 2004-03-31 Tjänster 56,14 
Fagerhult 2002-04-25 Industri 15,17 
FastPartner 2001-04-24 Finans 61,36 
Haldex 2001-04-05 Industri 22,21 
Hufvudstaden A 2003-03-19 Finans 15,73 
Höganäs B 2001-01-31 Råvaror 28,17 
Latour A 2001-03-17 Finans 17,88 
Latour B 2001-03-17 Finans 17,94 
Munters 2001-04-25 Industri 16,93 
Orc Software 2003-04-23 IT 14,02 
Rottneros AB 2002-11-18 Råvaror 25,86 
Wilh Sonesson A 2001-11-13 Hälsovård 93,33 
Volvo A 2001-02-01 Industri 15,17 
Lagercrantz B 2001-12-17 Industri 14,03 
Volvo B 2001-02-01 Industri 15,5 
XPonCard 2002-09-02 Industri 14,86 
TietoEnator 2004-09-24 IT 16 
Säkl 2000-05-25 Finans 95,64 
Wilh Sonesson B 2001-11-13 Hälsovård 96 
I tabell B presenteras de 20 företag med högst P/E tal 
 
 
 
Tabell C 
 
Företag Datum för offentliggörandet  Bransch Index P/E tal 

Bilia 2001-04-04 Konsumentvaror 5,06 
Bure Equity 2001-04-26 Finans -46,11 
Electrolux B 2000-05-24 Konsumentvaror 6,49 
Ericsson B 2003-04-08 Telekommunikation -8,91 
Fabege 2005-05-09 Finans 6,35 
Hagströmer & Qviberg 2001-04-04 Finans -66,5 
Intellecta 2001-05-16 Industri -30 
Kinnevik A 2005-05-12 Finans 3,91 
Kinnevik B 2005-05-12 Finans 3,93 
NCC B 2000-09-14 Industri 5,57 
Peab B 2001-04-10 Industri 5,28 
Ratos B 2000-04-14 Finans 1,56 
Sandvik 2001-05-07 Industri 3,25 
SSAB A 2000-04-27 Råvaror 2,92 
SSAB B 2000-04-27 Råvaror 2,83 
Axfood 2000-11-22 Konsumentvaror -97,66 
Castellum 2000-05-25 Finans 2,53 
Traction B 2000-09-07 Finans 3,96 
Wallenstam B 2001-04-06 Finans 3,15 
Billerud 2002-04-04 Råvaror 6,26 
I tabell C presenteras de 20 företag med lägst P/E tal 
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Tabell D  
 
Företag Datum för offentliggörandet Bransch Index Omsättning  

Bilia  2001-04-04 Konsumentvaror 17933 
Electrolux B  2000-05-24 Konsumentvaror 124493 
Ericsson B  2003-04-08 Telekommunikation 177380 
Fabege  2005-05-09 Finans 17000 
Swebank 2004-05-03 Finans 26474 
Handelsbanken A  2005-04-26 Finans 15665 
Handelsbanken B  2000-04-14 Finans 20686 
NCC B  2000-09-14 Industri 38728 
Nordea  2001-04-10 Finans 55660 
Peab B  2001-04-10 Industri 18721 
Sandvik  2001-05-07 Industri 48900 
SEB A  2002-04-10 Finans 27378 
SEB C  2004-04-01 Finans 28228 
SSAB A  2000-04-27 Råvaror 19271 
SSAB B  2000-04-27 Råvaror 19271 
Trelleborg B  2001-01-24 Industri 13654 
Volvo A 2001-02-01 Industri 173515 
Volvo B  2001-02-01 Industri 173515 
Axfood  2000-11-22 Konsumentvaror 30230 
Säkl 2000-05-25 Finans 40807 
I tabell D presenteras de 20 företag med högst omsättning i milj. Sek.  
 
 
 
Tabell E  
 
Företag Datum för offentliggörandet Bransch Index Omsättning 

Home Properties  2002-01-21 Finans 297 
Fagerhult  2002-04-25 Industri 1475 
FastPartner  2001-04-24 Finans 322 
G&L Beijer  2002-10-24 Industri 1415 
Hagströmer & Qviberg  2001-04-04 Finans 392 
Hufvudstaden A  2003-03-19 Finans 1360 
Intellecta  2001-05-16 Industri 342 
Lagercrantz B  2001-12-17 Industri 1983 
Lundbergföretagen B  2000-03-29 Finans 1880 
Malmbergs B  2000-03-17 Industri 320 
OEM B  2000-05-02 Industri 1967 
Orc Software 2003-04-23 IT 249 
Sardus  2002-04-18 Konsumentvaror 1679 
Semcon 2005-02-04 Industri 1496 
Traction B 2000-09-07 Finans 520 
Wallenstam B  2001-04-06 Finans 834 
Wilh Sonesson A  2001-11-13 Hälsovård 609 
Wilh Sonesson B  2001-11-13 Hälsovård 609 
XPonCard  2002-09-02 Industri 709 
Optimail  2003-03-10 Tjänster 307,9 
I tabell D presenteras de 20 företag med lägst omsättning i milj. Sek.  
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Tabell F 
 

Författare och år Test period och 
namn på studien Marknad och Land Resultat 

Ikenberry, Lakonishok 
och Vermaelen (1995) 

1980-1990,  
Market Underreaction to 

Open Market Share 
Repurchases 

New York Stock Exchange 
och Nasdaq, USA 

Med CAR metoden uppmättes en 
abnormal avkastning på cirka 8,5 
procent under en period på tre år. 
Med BHAR metoden blev resultatet 
12 procent under en tre års period.  

Ikenberry, Lakonishok 
och Vermalen (1999) 

1989-1997, 
Stock Repurchses in 
Canada: Performance 
and Strategic Trading 

Toronto Stock Exchange 
Kanade 

Med kalendermånadportföljsmetoden 
fås en abnormal avkastning på 0,59-
0,7 procent per månad beroende på 
kontrollgrupp. Den årliga positiva 
abnormala avkastningen blir då cirka 
7 procent. 

Seifert och Stehle (2003) 

1998-2003 
Stock Performence 

Around Share 
Repurchase 

Announcements in 
Germany 

Frankfurt Xetra DAX 100 
Tyskland 

 

Med CAR metoden erhålls en positiv 
abnormal avkastning under 
annonserings dagen på 4,79 procent. 
Under de 25 första dagarna uppmätts 
en positiv abnormal avkastning på 
0,72 procent. 

Chan, Ikenberry och Lee 
(2003) 

1980-2000 
Economic sources of 

gain in Stock 
Repurchases 

New York Stock 
Exchange, 

USA 

Med BHAR metoden fick de fram en 
positiv abnormal avkastning på 6,7 
procent det första året och 23,6 
procent de fyra första åren efter 
offentliggörandet.  

Börjesson och Karlsson 
(2007) 

2000-2006 
Är det en bra strategi att 
investera i företag som 

offentliggör 
återköpsprogram 

Stockholms Börsen  
Sverige 

Med BHAR metoden fick vi fram en 
positiv abnormal avkastning på 23,56 
procent när Affärsvärldens 
generalindex används som 
kontrollgrupp det första året och 
10,96 procent med branschindex som 
kontrollgrupp.   
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