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Sammandrag 
En eventstudie har genomförts för att undersöka om det förekommer positiv onormal 

avkastning efter genomförda aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm på kort respektive 

lång sikt, samt om branschtillhörighet påverkar utfallet på kort sikt. Urvalet bestod av 

genomförda aktieåterköp mellan åren 2004-2013 inom branscherna finans och industri. 

Resultaten från studien visade att det förekommer positiv onormal avkastning efter 

aktieåterköp på kort sikt med en statistisk signifikans på 5 %. Då marknaden reagerade utan 

fördröjning på kort sikt och tog hänsyn till den nya informationen tolkades det som att 

Stockholmsbörsen reagerade effektivt på händelsen. På lång sikt förekommer det inte en 

positiv onormal avkastning. Vidare visade studiens resultat att det även förekommer en viss 

skillnad i onormal avkastning mellan branscherna finans och industri på kort sikt där 

finansbranschen gav en högre onormal avkastning. 

 

Nyckelord: Aktieåterköp, onormal avkastning, den effektiva marknadshypotesen, 

Stockholmsbörsen, bransch, finans, industri.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Dagens globala ekonomi styrs av marknadskrafter där aktörerna på marknaden konstant, och 

mot alla odds, försöker slå marknaden för att uppnå maximal vinst och högre avkastning än 

väntat (Oxenstierna, 2015, s. 37-38; Campbell et al. 1997, s. 27). Ett företag kan välja mellan 

flera alternativa sätt att disponera sin eventuella vinst. Vinsten kan exempelvis sparas eller 

återinvesteras i verksamheten, men den kan även delas ut till företagets ägare. En alternativ 

form av utdelning som blivit allt vanligare de senaste årtionden på finansmarknaden är 

aktieåterköp 1  (Fama & French, 2001). En studie av Ikenberry et al. (1995) visar att 

aktieåterköp utgjorde en tredjedel av den totala vinstutdelningen på den amerikanska 

marknaden under perioden 1980-1990, vilket är en markant ökning från de tidigare 

årtiondena.  

 

Även i Europa har aktieåterköp blivit allt vanligare som en form av vinstutdelning tack vare 

de avregleringar som skedde under 1990- och 2000-talet. Avregleringarna möjliggjorde för 

flera länder utöver USA, Kanada och Storbritannien, att börja med aktieåterköp som ett 

lagligt alternativ till kontant vinstutdelning (Von Eije & Megginson, 2008). Den 10 mars år 

2000 blev det även i Sverige lagligt för företag att göra aktieåterköp i syfte att skapa bättre 

konkurrensförutsättningar för svenska företag gentemot internationella företag. Aktieåterköp 

underlättar företags möjlighet att förse aktieägare med överskottsmedel samt tillåter i högre 

grad företag att justera sin kapitalstruktur (Prop. 1999/2000:34). Kapitalstrukturen justeras då 

förhållandet mellan eget kapital och skulder förändras i samband med att antal utomstående 

aktier minskar (Brealey et al. 2014, s.4). Utöver ökade möjligheter till justering av 

kapitalstrukturen är aktieåterköp även ett sätt för företag att motverka undervärdering av sina 

egna aktier. Aktieåterköp förväntas nämligen leda till omedelbar justering av aktiepriser på 

marknaden och därmed ökad avkastning (Brav et al., 2005; Ikenberry et al., 1995). 

 

Sverige hade innan lagändringen trädde i kraft en relativt restriktiv syn på aktieåterköp, 

mestadels på grund av att det ansågs vara förknippade med många risker och att det inte 

ansågs leda till optimal avkastning (Gunnarsdottir, 2014). Den förväntade effekten på 

                                                
1 Aktieåterköp är när ett bolag köper tillbaka egna aktier från aktieägarna på börsen (Deegan & Ward, 2013). 
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marknaden och avkastningen är dock inte självklar. Aktieåterköp kan göras i perioder om 

dagar, månader eller till och med år (Oded, 2005), vilket medför att aktieåterköp kan påverka 

marknaden både kort och lång sikt. Hur aktieåterköp påverkar marknaden beror enligt den 

effektiva marknadshypotesen, som utvecklades av Fama (1970), på marknadens grad av 

effektivitet. Enligt hypotesen ska det på en effektiv marknad vara omöjligt att ”vinna” över 

marknaden eftersom aktiepriser återspeglar all tillgänglig information och därmed justeras 

omedelbart i samband med ny information. 

1.2 Problemdiskussion 
Aktieåterköpens påverkan på marknaden har blivit en central fråga och studier av 

marknadens kort- och långsiktiga reaktion har visat på olika resultat. Ett centralt 

forskningsbidrag har varit studien av Ikenberry et al. (1995) och den har många senare studier 

haft som utgångspunkt. Utifrån studiens resultat drar Ikenberry et al. (1995) slutsatsen att 

marknaden initialt underreagerar på aktieåterköp men anpassar sig på lång sikt. Det sker en 

form av fördröjd effekt av förändringen i avkastningen. Om marknaden är ineffektiv kan en 

onormalt hög avkastning uppstå som en följd av aktieåterköp. Även Yook (2010) får liknande 

resultat 15 år senare i sin studie av den amerikanska marknaden gällande aktieåterköpens 

långsiktiga påverkan på avkastning. Zhang (2005) finner samma marknadsreaktion i Hong 

Kong. Det finns dock även studier vars resultat indikerar en hög grad av marknadseffektivitet 

och som inte finner bevis för någon långsiktig onormal avkastning efter aktieåterköp. 

Exempel på några av dessa studier är Mitchell och Stafford (2000), Bradford (2008) samt Lee 

et al. (2005) som studerat aktieåterköpens långsiktiga marknadspåverkan på den amerikanska 

marknaden respektive den koreanska marknaden.  

 

Dessa studier visar att reaktionen på aktieåterköp kan variera mellan olika marknader och att 

den initiala reaktionen kan skilja sig från den långsiktiga. Sverige som marknad har potential 

att skilja sig från andra marknader gällande reaktionen på aktieåterköp. Bakgrunden till detta 

antagande är att det ramverk som finns kring aktieåterköp i Sverige gör marknaden relativt 

unik. Det svenska ramverket karaktäriserat av full detaljupplysning kring aktieåterköp och 

Stockholmsbörsens avtalsregler är mycket strikta. Stockholmsbörsens avtalsregler innebär en 

omedelbar och detaljerad rapportering av aktieåterköp från företagens sida till allmänheten 

och till skillnad från i USA, där i princip inga begränsningar för aktieåterköp finns, har 

Stockholmsbörsen tydliga restriktioner för hur många aktier som får återköpas under en dag 
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(Nasdaq Stockholm, 2015 a, s. 39-42). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att det i 

Sverige, enligt Aktiebolagslagen (2005:551) kapitel 19 paragraf 28, är ett företags 

bolagsstämma som på årsbasis ger styrelsen bemyndigande att fatta beslut gällande 

aktieåterköp. Det innebär att aktieåterköpsperioden i Sverige kan vara maximalt ett år, fram 

till nästa bolagsstämma. Aktieåterköpsperiodens längd spelar en väsentlig roll när 

marknadens långsiktiga reaktion på aktieåterköp studeras, eftersom det är av betydelse att 

kunna separera aktieåterköpsperioden från perioden efter (Lee et al. 2005). 

 

Sedan möjligheten öppnades upp för att få genomföra aktieåterköp i Sverige har mer än 300 

aktieåterköpsprogram genomförts till ett värde av 200 miljarder kronor (Oxenstierna, 2015, 

s.137). På senare år finns det ett flertal akademiska artiklar publicerade som påvisar 

betydelsen av att studera aktieåterköp på den svenska marknaden. En nyligen genomförd 

studie av De Ridder (2015) visar bland annat att de bolag som genomför fler 

aktieåterköpsprogram har en avkastning som överstiger avkastningen för de bolag som ha 

färre aktieåterköpsprogram. Samma studie visade även att bolag med höga kassaflöden gav 

högre avkastning jämfört med bolag med lägre kassaflöden. En tidigare svensk studie visar 

vidare att bolag som använder sig mer sällan av återköp av egna aktier tenderar att ha mindre 

aktieåterköpsprogram som vara färre dagar jämfört med bolag som mer frekvent använder sig 

av aktieåterköp (De Ridder & Råsbrant, 2014). 

 

Vad som har framkommit i tidigare forskning är dessutom att marknadens reaktion på 

aktieåterköp kan skilja sig beroende på vissa bakomliggande faktorer som exempelvis 

aktieåterköpens storlek och frekvens (Lee et al. 2005; Bradford, 2008). Ikenberry et al. 

(2000) fann även att marknadens reaktion på aktieåterköp, gestaltat i form av onormal 

avkastning, kan skilja sig beroende på vilken typ av aktie som återköps. Generalisering av 

marknadens reaktion blir därmed svår att göra om inte hänsyn tas till liknande skillnader 

gällande aktiers varierande karaktär. Aktier karaktäriseras av olika grader av risk och aktiers 

avkastning är starkt kopplat till hur riskfylld investering det är att köpa dem. Högre risk 

förväntas medföra möjligheter till högre avkastning (Oxenstierna, 2015). Vid indelning av 

olika riskbenägenheter på en marknad kan branscher användas. Generellt gäller att 

aktiekurser inom branscher som är mer konjunkturstabila tenderar att fluktuera mindre än 

aktiekurser inom branscher som inte är det (Handelsbanken, 2015). Mindre konjunktur stabila 

branscher skulle potentiellt innebära en högre grad av onormal avkastning efter aktieåterköp.  
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Nasdaq OMX Stockholm är indelad i tio olika huvudgrupper i enlighet med GICS-

indelningen (Nasdaq Stockholm, 2015 b). De två branscher i Sverige som, enligt uppgifter 

hämtade från Datastream, på Stockholmsbörsen ägnar sig åt flest aktieåterköp är finans och 

industri. De två branscherna skiljer sig starkt åt med hänsyn till de varor och tjänster som de 

erbjuder. Industri är en bransch som omfattar flera olika typer av produktion och förädling av 

både produkter och tjänster, medan den finansiella branschen omfattar banker, försäkrings- 

och fastighetsbolag med flera (ICB, 2016). Desto mer cykliskt en bransch är desto mer följer 

branschen svängningarna i konjunkturen (Högberg, 2009). Två cykliska branscher av så pass 

olika karaktärer som finans och industri skulle möjligtvis bidra till konkreta skillnader 

gällande marknadens reaktion på aktieåterköp, vilket motiverar studiens inriktning.  

 

Då det finns tidigare studier genomförda på marknader utomlands med blandade resultat 

finns det ett behov av att undersöka hur avkastningen påverkas efter aktieåterköp på Nasdaq 

OMX Stockholm, som på grund av sin karaktär har potential att skilja sig från andra 

marknader. Den här studien genomförs för att bidra till ökad insikt kring huruvida det 

förekommer positiv onormal avkastning på kort respektive lång sikt efter aktieåterköp, samt 

om skillnader kan påvisas beroende på bolagets tillhörighet till finans- eller industribranschen 

på kort sikt. Studien önskar därmed bidra kunskap om aktieåterköp och dess utfall. 

Förhoppningsvis kan detta vara ett bidrag till diskussion som företag för kring aktieåterköp. 

Då aktieåterköp syftar till att justera bolagets kapitalstruktur och påverkar avkastningen är det 

en viktig fråga för bolagets intressenter, styrelse och aktieägare, att ta ställning till. 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka om det förekommer positiv onormal avkastning 

efter aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm på kort respektive lång sikt samt om 

branschtillhörighet påverkar utfallet på kort sikt.  

1.4 Disposition 
Uppsatsens fortsatta uppbyggnad är uppdelad enligt följande struktur; i kapitel 2 presenteras 

teorierna för studien med utgångspunkt i den effektiva marknadshypotesen. I kapitlet 

formuleras vidare även hypoteserna för studien som är baserade på både teorin och tidigare 

forskning. Vidare i kapitel 3 motiveras den valda metoden för studien som följs av i kapitel 4, 
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en presentation av resultatet kombinerat med analys kopplat till den valda teoretiska 

referensramen. Avslutningsvis presenteras studiens konklusioner i kapitel 5.  
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2. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________________ 

I det här kapitlet presenteras den effektiva marknadshypotesen som utgör grunden för 

uppsatsen teoretiska referensramen. Hypoteser formuleras utifrån en grund av teorin 

tillsammans med tidigare forskning. 

__________________________________________________________________________________ 

2.1 Den effektiva marknadshypotesen 
Fama (1970) utvärderar och sammanfattar tidigare forskning om den effektiva 

marknadshypotesen i sin artikel ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and 

Empirical Work”. Den effektiva marknadshypotesen utgår från påståendet att på en marknad 

som betraktas som effektiv reflekterar aktiepriset all tillgänglig och relevant information. 

Teorin utgår från att aktiens pris justeras omedelbart när ny information blir tillgänglig och 

att alla investerare på marknaden är rationella i sitt agerande. Företag kan därmed alltid 

förvänta sig att deras aktier säljs till dess sanna värde. 

  
På effektiva marknader ska det inte finnas några möjligheter att tjäna en avkastning högre än 

den som är förväntad på grund av den snabba prisjusteringen vid ny information. Omedelbart 

när ny information blir tillgänglig sker en förändring i aktiens pris och avkastning. Beroende 

på marknadens tillgänglighet till information kan det göras tre indelningar, eller 

klassificeringar, av den effektiva marknadenshypotesen; stark, semi-stark och svag. Vid en 

stark form av marknadseffektivitet avspeglar aktiepriset all offentlig och privat information 

och det går inte att överlista marknaden. Vid en semi-stark form av marknadseffektivitet 

grundar aktiepriset sig på all offentlig information och det finns därmed ingen möjlighet att 

slå marknaden med hjälp av den informationen för att tjäna en högre avkastning än den som 

är förväntad. Vid en svag klassificering tas endast historisk information i beaktande och den 

förväntade avkastningen justeras därmed inte när ny information görs tillgänglig på 

marknaden (Fama, 1970). 

  
Det finns en problematik med den effektiva marknadshypotesen som är att marknadens 

effektivitet i sig inte är testbar. För att avgöra om aktiepriset är korrekt satt behövs det testas 

genom en prissättningsmodell. Det medför dock att resultat som visar antigen normal eller 
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onormal avkastning kan bero på en låg grad av marknadseffektivitet alternativt en dåligt 

formulerad prissättningsmodell. På grund av det här problemet är det svårt att avgöra den 

exakta graden av marknadseffektivitet. Däremot, när en händelse tydligt dateras, som 

exempelvis på börsen, elimineras det här problemet och behöver därmed inte kombineras 

med en prissättningsmodell (Fama, 1991).  

  
Den effektiva marknadshypotesen har fått stort utrymme i den akademiska litteraturen som är 

kopplad till finansiering sedan den publicerades år 1970 av Fama. Efter dess publikation finns 

det ett flertal studier av den effektiva marknadshypotesen som redovisar olika slutsatser. 

Exempelvis påvisar Alajbeg et al. (2012) ett flertal brister med den effektiva 

marknadshypotesen då den finansiella marknaden är mer komplex än vad som är beskrivet av 

Fama (1970). Förutsättningarna som används i den effektiva marknadshypotesen är att 

transaktionskostnaden antas vara noll, att det råder perfekt konkurrens och att informationen 

är fri, men det stämmer inte överens med verkligenheten. Fast då det ännu inte finns ett bättre 

alternativ till den effektiva marknadshypotesen menar författarna att resultaten bör tolkas 

med försiktighet (Alajbeg et al. 2012). 

2.2 Marknadens initiala reaktion på aktieåterköp  
Teorin om den effektiva marknadshypotesen förespråkar att vid en effektiv marknad bör det 

ske en omedelbar korrigering av aktiepriset och den förväntade avkastningen när ny 

information görs tillgänglig på marknaden (Fama, 1970). I sin studie “Efficient Capital 

Markets II” uppmärksammar Fama (1991) även att många forskningsresultat finner bevis för 

just detta, nämligen att marknaden snabbt omvärderar aktiepriser när ny information blir 

tillgänglig, vilket är i linje med den effektiva marknadshypotesen. Vid företagsspecifika 

event, som exempelvis annonsering om investeringsbeslut, förändrade utdelningar eller 

omstrukturering av kapital, reagerar marknaden med att aktiepriserna stiger märkbart de 

nästkommande 3 dagarna och att aktiepriser därmed justeras effektivt på kort sikt efter 

företagsspecifika event. Eftersom återköp av egna aktier är ett företagsspecifikt event bör 

detsamma vara sant angående marknadens omedelbara justering av aktiepriserna på kort sikt. 

Då en ökning i avkastning förväntas efter det första aktieåterköpet bör det i enlighet med 

teorin inträffa omedelbart efter första aktieåterköpet. Avkastningen innan påbörjade förvärv 

av egna aktier definieras som normal avkastning och därför förväntas en positiv onormal 

avkastning uppstå efter aktieåterköpet. I den här studien jämförs alltså den faktiska 



8 
  

8 

avkastningen som är den dokumenterade avkastningen efter aktieåterköpet jämfört med den 

förväntade avkastningen. Den förväntande avkastningen är den avkastningen som kunde ha 

förväntats utan genomförandet av aktieåterköpet, som beskrivs mer ingående i metodavsnitt 

3.3.  

 

En studie genomförd på den kanadensiska marknaden visade att den initiala reaktion på 

aktieåterköp var liten då den var mindre än 1 %. Den lilla reaktionen bero på att marknaden 

underskattar informationen om aktieåterköpet (Ikenberry et al. 2000). En studie i Hongkong 

visade liknande resultat då den initial reaktion visade en onormal positiv avkastning på endast 

0.43 % de tre första dagarna (Zhang, 2005). I en studie genomförd i USA på visar en positiv 

onormal avkastning på 3.54 % under perioden två dagar före och två dagar efter 

annonseringen av aktieåterköpet (Ikenberry et al., 1995). Tidigare studier påvisar alltså en 

positiv onormal avkastning efter aktieåterköp, även om det är en svag sådan.  

 

I och med att en orsak till aktieåterköp är undervärdering (Dittmar, 2000), finns det en 

förväntning om ökad avkastning efter aktieåterköpen. Med stöd från den effektiva 

marknadshypotesen bör informationen om aktieåterköp omvärderas omedelbart och det 

skulle innebära att i det här fallet att en stark marknad tar emot informationen om 

aktieåterköp som leder till att aktiens avkastning ökar omedelbart (Fama, 1970). Det skulle 

innebära en positiv onormal avkastning på kort sikt. Den första hypotesen utgår därmed från 

att det förekommer positiv onormal avkastning på kort sikt och formuleras därför enligt 

följande: 

 

Hypotes 1: Efter aktieåterköp förekommer en positiv onormal avkastning på kort sikt.  

2.3 Marknadens långsiktiga reaktion på aktieåterköp 
Hur marknaden reagerar på lång sikt är studerat men med mer varierande resultat och det har 

visat sig svårare att testa marknadens effektivitet ur ett långsiktigt perspektiv. Å ena sidan har 

marknadens långsiktiga reaktion på aktieåterköp visat sig vara en fördröjd reaktion eller visat 

på en underreaktion som i båda fallen indikerar en låg grad av marknadseffektivitet 

(Ikenberry et al. 1995; Zhang, 2005). Å andra sidan har den effektiva marknadshypotesen 

visat sig vara giltig efter aktieåterköp på lång sikt enligt studier av bland annat Mitchell och 
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Stafford (2000), Bradford (2008) samt Lee et al. (2005) som inte finner några bevis för 

långsiktig onormal avkastning.  

 

Orsakerna till de vitt skilda resultaten gällande marknadens långsiktiga effektivitet efter 

aktieåterköp kan bero på flera faktorer. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1 är exempelvis 

kombinationen med en prissättningsmodell problematisk (Fama, 1991). En annan 

problematik med att testa marknadens effektivitet är att genom att studera långsiktigt onormal 

avkastning, är att resultatet kan påverkas av andra faktorer än själva aktieåterköpet. Det är 

något som poängteras av bland annat Lee et al. (2005). Författarna belyser att ju fler andra 

faktorer som påverkar avkastningen, exempelvis upprepade aktieåterköp under längre 

perioder, desto svagare blir resultatens reliabilitet 2  vilket kan ge en felaktig bild av 

marknadens effektivitet. Det är därför viktigt att kunna separera aktieåterköpsperioden från 

den långsiktiga perioden som önskas studeras. De tar aktieåterköpsperioden i Korea som 

exempel då den är relativt kort, endast tre månader (Lee et al. 2005). De jämför sedan med 

studier gjorda av Ikenberry et al. (1995) på den amerikanska marknaden, där 

aktieåterköpsperioden kan pågå i tre hela år. Studien på den koreanska marknaden visar att 

kortare aktieåterköpsperiod, det vill säga att de faktiska återköpen sker relativt nära 

annonseringen om dem, medför resultat som tydligare kan kopplas till själva aktieåterköpen. 

På den koreanska marknaden fann författarna bevis för ingen onormal avkastning som 

antyder långsiktig marknadseffektivitet. Resultaten saknade dock statistisk signifikans (Lee et 

al. 2005).   

 

I Sverige, är Stockholmsbörsens krav relativt strikta och omfattande gällande aktieåterköp 

(Nasdaq Stockholm, 2015 a, s. 39-42). Beslut om aktieåterköp tas på bolagsstämman på 

årsbasis (ABL 19:28) och aktieåterköpen påbörjas ofta inom en relativt snar tid efter 

bolagsstämma, och pågår inte längre än fram till nästa bolagsstämma. Precis som observerat i 

studien av Lee et al.(2005)  är det viktigt att den tid som betraktas som lång sikt i studien ska 

kunna skiljas från själva återköpsperioden och alltså inte vara densamma som själva 

aktieåterköpsperioden. Lång sikt måste därför studeras under en period som är längre än ett 

år. Det innebär att den långsiktiga avkastningen tydligare kan kopplas till aktieåterköpen 

precis som i studien av Lee et al. (2005).  

                                                
2 Reliabilitet hänvisar tillförlitligheten i studien och att den är konsekvent från början till slut. Vid hög reliabilitet ska en 
extern part kunna använda samma forskningsdesign och få samma resultat (Saunders et al. 2016, s. 202).  
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I och med att aktieåterköpsprogram får pågå på Stockholmsbörsen max under ett år har 

Stockholmsbörsen därmed har större likhet, med avseende på längd, med studier genomförda 

i länder som USA och Kanada jämfört med länder som Korea. Hypotes två bygger därför på 

resultat som har påvisat onormal avkastning på lång sikt som har liknande regleringar för 

längden på aktieåterköpsprogrammet. Studier genomförda av Ikenberry et al. (1995, 2000) i 

USA och Kanada visar en onormal avkastning på lång sikt, medan studien av Lee et al. 

(2005) i Korea inte påvisar det. I USA får aktieåterköpsprogram pågå i längre än tre år och i 

Kanada samt Japan är gränsen på ett år (Ikenberry et al. 2000; Stephens & Weisbach, 1998; 

Zhang, 2002). I Korea finns däremot en gräns på endast tre månader (Lee et al. 2005). Med 

utgångspunkt i ovan nämnd tidigare forskning utgår studiens andra hypotes från antagandet 

att det även på lång sikt förekommer positiv onormal avkastning efter aktieåterköp. En 

förväntning på en onormal avkastning på lång sikt tyder emellertid på en låg grad av 

marknadseffektivitet, då det inte förekommer någon onormal avkastning på lång sikt när det 

är en hög marknadseffektivitet. Hypotes två formuleras enligt följande:  

 

Hypotes 2: Efter aktieåterköp förekommer en positiv onormal avkastning på lång sikt.  

2.4 Marknadens reaktion med hänsyn till bransch 
Enligt rådande teori kring den effektiva marknadshypotesen, som påvisats i flera studier, 

finns vissa bakomliggande faktorer som kan påverka den onormala avkastningen. Några av 

dessa faktorer är bland annat företagets storlek och storleken på företagens aktieåterköp 

(Bradford, 2009; Fama, 1991; Lee et al. 2005). Det skulle därmed kunna tänkas att 

effektiviteten på marknaden gällande att tillgodose ny information kan bero på dess olika 

förhållanden. Vidare är avkastningen för en aktie kopplad till marknadens effektivitet (Fama, 

1991). Branscher är en sådan faktor som möjligtvis skulle kunna påverka utfallet av 

aktieåterköpet och är därför en intressant faktor att undersöka närmare.  

 

Chen et al. (1986) har identifierat ett flertal variabler som är av betydelse för en akties 

avkastning i deras studie. Däremot är branscher fortfarande något som det inte har bedrivits 

stor forskning på. Aktier utsätts för ett flertal risker där en del av dessa risker kan bero 

beroende på vilken specifik bransch bolaget är verksam inom (Oxenstierna, 2015, s. 112 & 

258) kan vara en möjlig anledning till att det kan skilja sig i utfallet av aktieåterköp.  
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Famas (1970; 1991) effektiva marknadshypotesen menar att en akties pris justeras 

omedelbart när ny information blir tillgänglig. Eftersom Fama i sin teori inte gör någon 

skillnad på aktiens branschtillhörighet skulle det därför kunna tänkas att Fama menar att en 

effektiv marknad inte påverkas av aktiens branschtillhörighet, utan borde reagera likadant till 

ett företags specifika event oavsett. Däremot som tidigare nämnt påpekade Alajbeg et al. 

(2012) att det finns ett flertal brister med den effektiva marknadshypotesen. Det finns många 

antaganden i den effektiva marknadshypotesen som inte stämmer överens med verkligheten, 

vilket kan motivera till att det trots allt finns en skillnad mellan branscher.  

 

Jagannathan och Stephens (2003) har i en av sina studier kommit fram till att karaktärsdrag 

hos bolag som väljer återköp mer frekvent skiljer sig från karaktärsdrag hos de bolag som 

väljer återköp mer sällan. Även då alla aktieåterköp anses som gynnsamma av marknaden 

finns det faktorer som bidrar till att de ger olika reaktioner, exempelvis aktieåterköp som 

genomförs mer sällan resulterar i en starkare onormal avkastning. Att karaktärsdragen hos 

bolagen som genomför aktieåterköp kan påverka aktiens avkastning, motiverar att branscher 

skulle kunna vara en sådan faktor som påverkar avkastningen. 

 

Den mest välkända anledningen till varför företag väljer att genomföra aktieåterköp är på 

grund av att aktien anses undervärderad (Dittmar, 2000). Företagsledningar använder alltså 

aktieåterköp för att öka värdet på utstående aktier. Det skulle möjligen tänkas var mer 

lönsamt för vissa branscher framför andra branscher att genomföra aktieåterköp. 

Finansbranschen skulle kunna vara en bransch som möjligen påverkas starkare av vissa 

ekonomiska faktorer jämfört med industribranschen kan de två branscherna tänkas också att 

skiljas i hur deras avkastning påverkas efter aktieåterköp. Det finns vidare flera motiv som 

kan ligga bakom besluten till att genomföra återköp och att de olika motiven har visat sig ge 

olika utfall av onormal avkastning (Jagannathan & Stephens, 2003). Då några motiv skulle 

kunna tänkas vara vanligare att användas inom särskilda branscher och det skulle då möjligen 

leda till att reaktion på aktieåterköp skiljer sig åt. 

 

Då det är en stor skillnad i karaktär mellan de två branscherna finans och industri med hänsyn 

till deras mål med verksamheterna kan det möjligen bidra till att det skulle påverka till hur 

avkastningen reagerar i förhållande till aktieåterköp. Industri är en bransch som ägnar sig åt 

bland annat produktion och förädling, medan finansbranschen omfattar exempelvis banker 

och försäkringsbolag (ICB, 2016). Det skulle tänkas att då aktieåterköp ligger närmare 
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kunskapsområdet för finansbranschen att de bearbetar informationen om aktieåterköp på ett 

annat sätt jämfört med industribranschen.  

 
Som senare kommer att visa sig i metodkapitlet genomför finansbranschen fler 

aktieåterköpsprogram jämfört med industribranschen. Det kan vara en indikation att det 

förekommer en skillnad mellan de två branscherna finans och industri. Aktieåterköp skulle 

därför kunna vara något som föredras i större uträckning mer i vissa branscher i förhållande 

till andra alternativ som bolagen har exempelvis utdelning.  

 

Då det finns skillnader mellan de två branscherna kan det tänkas ge skillnader i avkastningens 

utfall efter aktieåterköp. För att undersöka om det finns skillnader i avkastning kommer en 

jämförelse göras av branscherna finans och industri genomsnittliga onormala avkastning efter 

aktieåterköp. Studiens sista hypotes formuleras därmed enligt följande: 

 

Hypotes 3: Det förekommer en positiv skillnad i den onormala avkastningen efter 

aktieåterköp mellan finans- och industribranschen på kort sikt. 
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3. Metod 
__________________________________________________________________________________ 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras den valda kvantitativa metoden för att kunna besvara 

studiens syfte. Den använda eventstudien kommer att förklaras och motiveras. Det följs av en 

redogörelse av den statistiska metoden. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 

hypotesprövningen.  

__________________________________________________________________________________ 

3.1 Introduktion till vald metod 
För att undersöka uppsatsens syfte tillämpas en kvantitativ metod med sekundärdata. 

Kvantitativa metoder är användbara när komplex information ska undersökas på ett effektivt 

sätt (Eggeby & Söderberg, 1999, s. 20), som den här studien ämnar göra. Andra fördelar med 

en kvantitativ metod är möjligheten till att göra jämförelser med andra studier (Eggeby & 

Söderberg, 1999, s. 20). I det här fallet kan det även vara av intresse om läsaren vill studera 

skillnader mellan länder i olika studier. En fördel med att använda sekundärdata är att en 

större mängd data kan ingå och behandlas i studien. Sekundärdata betraktas fortfarande som 

högkvalitativ data då kvaliteten ofta är högre på sekundärdata jämfört med primärdata 

insamlad till uppsatser (Saunders et al. 2012, s. 317-318). En risk med användande av 

sekundärdata är däremot att informationen i första hand inte är insamlad för samma syfte som 

den kommer att användas i uppsatsen (Saunders et al. 2012, s. 319). Det är däremot inte en 

risk identifierad för den här uppsatsen och användandet av sekundärdata anses som 

tillförlitligt i det här fallet. Det är inte heller ett hinder att undersökningen syftar till att 

undersöka det som redan har skett, det vill säga historisk data. Valet att använda en 

kvantitativ metod med sekundärdata för den här undersökningen ger en hög reliabilitet 

eftersom bedömningen blir objektiv.   

3.2 Eventstudien 
Denna undersökning genomförs med en eventstudie som vald metod. En eventstudie mäter, 

med hjälp av finansiell data, effekten av en viss händelse och hur händelsen påverkar ett 

företags värde. En förutsättning för att metoden ska vara användbar är antagandet att 

marknaden är effektiv, och därmed att priserna på marknaden omedelbart justeras för att 

spegla den information som ett företagsspecifikt event förmedlar. En eventstudie kan mäta 
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den ekonomiska effekten av en händelse på både kort och lång sikt (MacKinlay, 1997). 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka om det förekommer positiv onormal 

avkastningen efter aktieåterköp på kort och lång sikt inom olika branscher i Sverige betraktas 

en eventstudie som väl tillämpbar. Enligt Fama (1991) ger eventstudier de tydligaste 

resultaten när den effektiva marknadshypotesen prövas.  

 

Eventstudier har en lång empirisk historik och antas ha börjat med Dolley (1933). Det har 

skett förbättring och förfining av metoden sedan 1930-talet och det var i samband med 

studien om aktiesplittar av Fama et al. (1969) som metoden kom att bli väletablerad inom 

forskningen (MacKinlay, 1997). Det finns ingen bestämd struktur för eventstudier men enligt 

MacKinlay (1997) finns generella riktlinjer och ett flyt i analysen som är värt att följa. 

Campbell et al. (1997) förespråkar en eventstudie i sju steg som även den här uppsatsen 

följer: 

 

1) Definition av eventet (avsnitt 3.2.1) 

2) Data och urval (avsnitt 3.2.2) 

3) Estimeringsperiod (avsnitt 3.2.3) 

4) Beräkning av normal och onormal avkastning (avsnitt 3.2.4 och 3.2.5) 

5) Hypotesprövning (avsnitt 3.3) 

6) Empiriskt resultat (avsnitt 4) 

7) Konklusion (avsnitt 5) 

3.2.1 Definition av eventet 

Enligt MacKinlay (1997) och Campbell et al. (1997) är det första steget i en eventstudie att 

definiera själva eventet, det vill säga definiera den företagsspecifika händelse vars effekt ska 

studeras. I denna studie är således eventet företags genomförande av aktieåterköp på 

Stockholmsbörsen. Även tidpunkten för eventet måste bestämmas i samband med definition 

av eventet i sig, och vidare även eventfönstret. Eventfönstret är den tidsperiod i samband med 

eventet där förändringar i avkastningen kommer att studeras (MacKinlay, 1997). Den här 

studien har således två eventfönster - ett som studerar den onormala avkastningen på kort sikt 

och ett på lång sikt. Eventet som är påbörjande av aktieåterköp sker dag 0 och dag +1.   

För att studera den kortsiktiga avkastningen omfattar det första eventfönstret tre arbetsdagar 

innan respektive tre arbetsdagar efter eventet, det vill säga dag -3 till dag +3. Att 
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eventfönstret omfattar de tre vardagar som följer eventet motiveras av att det i många tidigare 

studier visat sig ske en stor aktieprisförändring just de första dagarna efter eventet (Fama, 

1991; Lee et al. 2005). I Sverige fattar ett företags bolagsstämma på årsbasis beslut om 

bemyndigande för företagets styrelse gällande aktieåterköp (ABL 2005:551). Det tre dagarna 

som studeras före aktieåterköpet motiveras genom att det kan finnas förväntningar redan i 

samband med att bolagsstämman ger bemyndigande gällande aktieåterköp till företagets 

styrelse. Det kan därmed förväntas förekomma onormal avkastning redan innan själva 

aktieåterköpet.   

Många studier av långsiktig onormal avkastning har skett över ett intervall på två till tio år 

(Fama, 1991). Lee et al. (2005) utgår från en period på tre år vid mätning av långsiktig 

onormal avkastning efter aktieåterköp och marknadens effektivitet. Lee et al. (2005) har dock 

även gjort beräkningar för vad författarna kallar de traditionella långsiktiga tidsperioderna, 

nämligen ett och två år. Resonemanget kring denna studies val av tidsperiod för bedömning 

av den långsiktiga onormala avkastningen har kretsat kring följande. För det första; vikten av 

att perioden ska vara tillräckligt lång för att kunna skiljas från återköpsperioden, det vill säga 

längre än ett år. För det andra; vikten av att i en hög grad kunna koppla eventperiod två till 

själva aktieåterköpets avgörande. Resonemangen enligt en studie av Lee et al (2005) 

poängterar att dessa faktorer bör tas i beaktande för att resultaten ska kunna uppnå hög 

reliabilitet. Denna studie kommer därmed att utgå från den traditionella tidsperioden på ett 

och två år från eventet, det vill säga 12 respektive 24 månader. Tidsperioden på två år bör 

enligt ovan nämnda kriterier vara tillräckligt lång för studiens syfte.  

3.2.2 Data och urval   
Urvalet för den här studien innefattade noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Det 

begränsades först till alla aktieåterköp som gjordes under den valda tidsperioden. Den 

undersökta perioden som användes var åren 2004-2013 och innefattar då ett intervall på tio 

år. Att använda år 2013 som slutet på intervallet valdes för att fortfarande ha möjligheten att 

kunna mäta lång sikt, vilket kräver två år efter aktieåterköpet. Vidare valdes år 2004 som start 

på intervallet för att mäta under en längre tid och där med öka tillförlitligheten. 

 

Efter insamlandet av alla aktieåterköp identifierades vilka av alla aktieåterköpen som var det 

första årliga aktieåterköpet efter att bolagets styrelse fått bemyndigande i detta avseende från 

bolagsstämman. Den informationen inhämtades från respektive bolagsstämmas protokoll. 
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Alla aktieåterköp delades därefter upp efter respektive bransch. Branscherna finans och 

industri var de med högst antal aktieåterköp och är även de två branscherna som användes för 

studien. Se bilaga 1 och 2 för överblick av studerade företag och datum för deras första 

aktieåterköp efter givet bemyndigande. I tabell 1 ges en överblick över antal studerade 

aktieåterköp under tidsperioden i respektive bransch. Data som används i studien har hämtats 

från databasen Datastream. Ett mindre bortfall av aktieåterköp identifierades vid fall då det 

inte fanns tillgänglig data. Då urvalet representerar all data tillgänglig för de här branscherna 

klassificeras det som ett representativt urval. Ett representativt urval eller ett 

sannolikhetsurval som det också kallas är ett urval som möjliggör viss generalisering. Vid en 

större urvalsstorlek minskar även risken för fel vid generalisering av hela populationen 

(Saunders et al. 2016, s.275- 279). Då urvalet i den här studien kan uppskattas som relativt 

stort minskar alltså risken för fel vid generalisering. Om ett urval är större än 30 kan statiska 

slutsatser dras (Saunders et al. 2016). Då antalet observationer i denna studie (n=185) är 

väsentligt större än det normalt föreslagna antalet 30, torde statistiska slutsatser kunna dras. 

Tabell 1 visar antalet observationer inom respektive bransch.  

 
Tabell 1 - Antal påbörjade aktieåterköpsperioder  

 Finans Industri Totalt 

Antal påbörjade 

aktieåterköp (2004-2013) 
 

102 
 

83 
 

185 

Tabellen ger en överblick för antal studerade aktieåterköp inom respektive bransch under tidsintervallet år 2004-2013 på 

Nasdaq OMX Stockholm.  

3.2.3 Estimeringsperioden  
För att kunna uppskatta den normala avkastningen används data från vad som kallas 

estimeringsperiod. Det är den period som används för att beräkna utvecklingen av aktiens 

avkastning om eventet inte hade inträffat. Estimeringsperioden används som ett riktmärke 

och är den period som sedan jämförs med perioden efter eventet för att avgöra vad som är 

normal respektive onormal avkastning. I enlighet med Campbell et al. (1997) uppgår 

estimeringsperioden vanligtvis till 120 dagar vilket även valts i denna studie. 

Estimeringsperioden avslutas innan eventfönstret börjar då det är viktigt att eventfönstret och 

estimeringsperioden inte överlappar varandra (Campbell et al. 1997). Se figur 1 för att få en 

överblick över tidslinjen för estimeringsperioden och de två eventfönsterna.  
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Figur 1 - Tidslinje över eventstudien 

 
Figuren ger en överblick över studiens estimeringsperiod och de två eventfönsterna.  

3.3 Vald metod för hypotes 1 

För att pröva hypotes 1 som undersöker om det sker onormal avkastning efter aktieåterköp på 

Stockholmsbörsen på kort sikt beräknas den genomsnittliga ackumulerade avkastningen 

(ACAR). Hypotesen prövas med ett dubbelsidigt hypotestest. För att pröva hypotes 1 

beräknas ACAR för eventfönster nummer ett uppdelat i tre perioder (dag -3 till dag -1, dag 0 

till dag +1 och dag +2 till dag +3). För att dras slutsatser om statistisk signifikans kan dras 

genomförs ett t-test, se avsnitt 3.6 T-test. Artikeln som används som bakgrund till följande 

beräkningar är MacKinlays (1997) artikel ”Event Studies in Economics and Finance”.  

3.3.1 Normal avkastning (R) 
Centralt för en eventstudie är mätningen av en akties onormala avkastning. För att kunna 

beräkna den måste dock aktiens normala avkastning identifieras först. För att beräkna den 

normala avkastningen finns flera metoder, däribland marknadsmodellen som tillämpas i 

denna studie. Marknadsmodellen relaterar aktiens avkastning till marknadsportföljens 

avkastning och tar hänsyn till förväntad avkastning, vilket är en av anledningarna till 

modellens popularitet och vida tillämpbarhet. Marknadsmodellen tar dessutom hänsyn till 

aktiens systematiska risk. För att beräkna avkastningen för marknadsportföljen används 

OMXSPI3 och formeln som används för att beräkna den förväntade normala avkastning enligt 

marknadsmodellen i denna studie blir följande (MacKinlay, 1997): 

!it = αi +!!iRmt+ εit 
!!= Förväntad normal avkastning 
i = Specifik aktie 
t = tidperiod (t = 0 är dag 0 då aktieåterköpsperioden börjar)  
α = Osystematisk risk 

                                                
3 OMXSPI är ett prisindex som mäter hur aktiekursen på Stockholmsbörsen utvecklas (Nasdaq Stockholm, 2016). 
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! = Systematisk risk  
Rmt = Avkastning på marknadsportföljen 

εit= Felvariabel (antas vara noll) 

3.3.2 Onormal avkastning (AR) 
Den onormala avkastningen beräknas som skillnaden mellan den faktiska avkastningen och 

den normala avkastningen för den studerade tidsperioden. Den onormala avkastningen 

beräknas enligt följande formel (MacKinlay, 1997): 

 ARit = Rit - Rit 

AR = Onormal avkastning 
i = Specifik aktie 
t = tidsperioden 

!!= Förväntad normal avkastning 

R = Faktisk avkastning 

3.3.3 Genomsnittlig onormal avkastning (AAR) 
Efter att den onormala avkastningen beräknats blir nästa steg att räkna ut den genomsnittliga 

onormala avkastningen för respektive dag. Detta görs enligt följande formel (MacKinlay, 

1997): 

!"= !! !"!
!!! it 

!"= Genomsnittlig onormal avkastning 
t = tidsperioden 
AR = Onormal avkastning 
N = Antal observationer 

3.3.4 Onormal ackumulerad avkastning (CAR) 
Nästa steg blir att aggregera den onormala avkastning, vilket görs för att få en övergripande 

bild och kunna dra en slutsats om händelsen. Den ackumulerade onormala avkastningen 

(CAR) är en summering av den onormala avkastningen för dagarna under eventet. Följande 

formel används vid beräkningen (MacKinlay, 1997): 

CARi (t1,t2) = !"!!!
!!!! it 

CAR = Onormal ackumulerad avkastning 

AR = Onormal avkastning 
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3.3.5 Genomsnittlig ackumulerad onormal avkastning (ACAR) 
Den genomsnittliga ackumulerade onormala avkastningen beräknas med följande formel 

(MacKinlay, 1997): 

!"# (t1, t2) = !"!!!
!!!! t 

!"# = Genomsnittlig onormal ackumulerad avkastning 

!"= Genomsnittlig onormal avkastning 

3.4 Vald metod för hypotes 2  
För att pröva den andra hypotesen som undersöker om det förekommer positiv onormal 

avkastning på lång sikt har en-faktor-kalendermodell (även känd som Jensen-alpha) valts. 

Metoden är genomförd i enlighet med den metod som används av Lee et al. (2005). I artikeln 

studerar författarna den koreanska marknaden med både en-faktor och tre-faktors 

kalendermodellen och de finner samma resultat oavsett vilken metod de använde. Med den 

bakgrunden har det i den här uppsatsen valts att enbart tillämpa en-faktor-kalendermodellen 

med tanke på studiens begränsning. Metoden undersöker med hjälp av portföljer av aktier 

som genomfört aktieåterköp om det finns en onormal avkastning genom att ta hänsyn till 

marknadsportföljens avkastning, den riskfria räntan och den systematiska risken. Det här 

undersöks månadsvis och då det i den här uppsatsen undersöker långsikt på 12 och 24 

månader finns det 12 respektive 24 observerade tidsperioder. Ett flertal tidigare studier 

använder sig av samma metod för att beräkna den onormala avkastningen på lång sikt 

(Ikenberry et al. 2000; Lee et al. 2005). För att pröva hypotes 2 kommer alltså den onormala 

avkastningen på lång sikt beräknas och enligt hypotes 2 bör den vara större än 0. Sedan för att 

kunna dra slutsatser om statistisk signifikans genomförs ett t-test, se avsnitt 3.6 T-test. 

Hypotesen prövas med ett dubbelsidigt hypotestest. 

3.4.2 En-faktor-kalendermodell 
Följande regression används för beräkningen av onormal avkastning på lång sikt (Lee et al. 

2005): 

!!,! − !!!,! = !! + !!! !!,! − !!,! + !!! 

!!,! =  Portföljens avkastning 
!!,! = Marknadsportföljens avkastning 

!!,! = Riskfria avkastningen 

!! = Systematisk risk 

! = Onormala avkastningen 

!! = Fel variabel (antas vara noll) 
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3.4.1 Avkastningsberäkning 
För att kunna beräkna den onormala avkastningen på lång sikt enligt en-faktor-

kalendermodellen blir första steget att beräkna den procentuella normala avkastningen för 

varje enskild aktie och OMXSPI. Först räknas avkastningen ut för en portfölj som innehåller 

aktier som har genomfört aktieåterköp. Sedan för att uppskatta marknadsportföljens 

avkastning används i den här studien OMXSPI. Det är lämpligt då det ger en sammanfattande 

bild av utvecklingen på marknaden: värdet på alla aktier som är noterad på Stockholmsbörsen 

vägs ihop. Data som hämtats från Datastream är i absoluta tal och tillåter därmed inte vidare 

beräkningen enligt metoden utan att de absoluta talen först omvandlas till procentuell 

avkastning. Detta beräknas genom den naturliga logaritmen, vilket innebär att priset på en 

aktie vid tidpunkt t divideras med priset vid tidpunkt t-1. Följande formler används: 

 

Avkastningen för portfölj innehållande aktier med aktieåterköp: 

Ri = ln (Pt/Pt-1) 

 

Avkastning för marknadsportföljen: 

Rm = ln (Pm/Pm-1) 

3.4.4 Riskfri avkastning 

I artikeln av Lees et al. (2005) används treåriga koreanska statsobligationer för att uppskatta 

den riskfria avkastningen. Då det inte finns treåriga svenska statsobligationer används istället 

tvååriga statsobligationer då de dessutom lämpar sig bättre för den studerade tidsperioden. 

Vidare i den här studien görs antagandet att den riskfria räntan är konstant under den 

studerade perioden, vilket fungerar bra då aktieåterköpen har varit relativt utspridda över 

tiden. Med information från Riksbanken räknades månadsräntan för tvååriga statsobligationer 

under åren 2004-2013 till 0.18630  %.   

3.4.5 Systematisk risk 

Marknadsportföljens systematiska risk beräknas med hjälp av dess beta. Beta skattas tiden 

före aktieåterköpen och beräknas enligt följande formel: 

!! = !!"#(!! , !!)!"#!(!!)
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3.4.6 Onormal avkastning 
Enligt den valda metoden representeras den långsiktigt onormala avkastningen av alfa och 

skildrar den genomsnittliga månatliga onormala avkastningen för portföljen med företag som 

genomför aktieåterköp under den studerade tiden.  

3.4.7 Metodkritik 
Onormal avkastning kan beräknas enligt flera metoder men gemensamt för samtliga är att 

avkastningen måste sättas i relation till någon referens för att kunna betraktas som normal 

eller onormal. En sådan referens kan exempelvis vara en portfölj eller ett företag av 

motsvarande storlek och marknadsvärde. Denna studie har tillämpat marknadsindex 

(OMXSPI) som referensportfolie och här ligger kanske en av metodens största svagheter. Att 

metoden används av bland annat Fama och French (2000) samt Lee et al. (2005) styrker dess 

giltighet men en referensportfölj har potential att exponera studiens resultat för vissa 

snedvridningar. Barber och Lyon (1997) belyser bland annat detta problem i sin studie 

”Detecting long-run abnormal stock retuns: The emperical power specifikation of test 

statistics”, även om författarna anser användandet av en referensportfolie acceptabelt.  Ett av 

problemen att ta hänsyn till är att ”new listing bias” kan uppstå. Detta problem relaterar till 

att de studerade företagen ofta ha en historisk avkastning före det studerade eventet medan 

marknadsportföljen kan innehålla nylistade företag. Nylistade företag presterar i regel sämre 

än marknadens genomsnitt vilket i sin tur kan resultera i snedvridna resultat. Detta är 

framförallt aktuellt när den långsiktiga onormala avkastningen studeras (Lee et al, 2005). 

 

I en ansats att anpassa studien till dess begränsade tidsram och omfattningen har denna studie 

inte tagit hänsyn till företagens storlek eller marknadsvärde. Att jämföra studiens urval med 

marknadsportföljer uppdelade efter motsvarande företagsstorlek och marknadsvärde skulle 

potentiellt kunna minska de snedvridningsproblem som kan uppstå när onormal avkastning 

studeras långsiktigt (Kothari & Warner, 1997).  Resultatet får istället tolkas med viss 

försiktighet.  

 

Ytterligare en aspekt att uppmärksamma gällande metoden är att Lee et al. (2005) eliminerar 

samtliga företag inom den finansiella branschen från sitt urval på grund av branschen är så 

tungt reglerad. Eftersom finansbranschen är en av hörnstenarna i denna studie har ingen 

sådan eliminering skett vilket kan komma att försvåra jämförelsen mellan studiernas resultat.  
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3.5 Vald metod för hypotes 3 

Studiens tredje hypotes undersöker om det förekommer en positiv skillnad i den onormala 

avkastningen efter aktieåterköp mellan finans- och industribranschen på kort sikt. Här 

genomförs ett t-test som jämför två oberoende grupper, finans och industri, mot varandra för 

att se om deras medelvärden skiljer sig åt. Variablerna antas vara normalfördelade. Följande 

formel används för beräkningen (Stock & Watson, 2014, s.128 -130): 

 

T = 
!!!!

!!!
!

!!!!
!!!
!!!

  

3.6 T-test  

För att dra slutsatser kring huruvida hypoteserna 1, 2 och 3 kan förkastas med statistisk 

signifikans beräknas ett t-värde för respektive period (Lee et al. 2005; Mitchell & Stafford, 

2000). T-värdet beräknas genom ett t-test enligt följande formel (Triola, 2015, s. 387):   

 

T = (!- !)/ (S/ !) 

  

T-värdet jämförs därefter med det kritiska värdet för motsvarande urval och period. Noll-

hypotesen förkastas om t-värdet är lika med, eller högre, än det kritiska värdet. Det kritiska 

värdet tas fram beroende på antal frihetsgrader (n-1) och signifikansnivån (Triola, 2015). I 

den här studien används både en signifikansnivå på 5 % respektive 10 %. Att förkasta noll-

hypotesen på 5 % signifikansnivå innebär att det är 5 % chans att den förkastas trots att den är 

sann (Triola, 2015).  
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4. Empiriskt resultat 
__________________________________________________________________________________ 

I uppsatsens fjärde kapitel presenteras studiens resultat samtidigt som en diskussion och 

analys förs kring det utifrån den teoretiska referensramen. Det empiriska resultatet 

presenteras i samma ordningsföljd som hypoteserna och följs sedan av en diskussion med 

möjliga anledningar till utfallet. 

__________________________________________________________________________________ 

4.1 Onormal avkastning på kort sikt efter aktieåterköp 
Fama (1970) utgår från att en effektiv marknad, som den Stockholmsbörsen antas vara, 

reflekterar aktiepriset all tillgänglig information och justeras därmed omedelbart när ny 

information blir tillgänglig. En senare studie av Fama (1991) belyser att flera 

forskningsstudier visar att marknaden omvärderar ny information när den når ut till 

marknaden i samband med företagsspecifika event. Vid aktieåterköp förväntas avkastningen 

per aktie höjas och det bör alltså ske omedelbart efter att informationen blir tillgänglig i 

enlighet med teorin. Förväntningen är alltså att avkastningen ökar och det skulle resultera i 

det här fallet en positivt onormal avkastning. Den första hypotesen för den här studien utgick 

därmed från att det finns en positiv onormal avkastning på kort sikt efter aktieåterköp. 
 

Tabell 3 – Genomsnittlig onormal avkastning och t-värden på kort sikt 

Eventfönster 1 – Kort sikt 

Period N ACAR % T-värde 

Dag -3 till -1 185 0.180 % 1.003 

Dag 0 till +1 185 0.399 % 2.196** 

Dag +2 till +3 185 0.395 % 1.912* 

Tabellen ger en överblick över den totala genomsnittliga ackumulerade onormala avkastning för samtliga aktieåterköp inom 

både den finansiella- och industriella sektorn på kort sikt. Tabellen redogör även för de t-värden som beräknats för de olika 

perioderna för att kunna avgöra om resultaten är av statistisk signifikans eller ej. Antal stjärnor bakom t-värdet anger 

signifikansnivån. * = signifikant på 0,10 nivå. **= signifikant på 0,05 nivå. 

 

Studiens kortsiktiga resultat visar enligt tabell 3 att den genomsnittliga onormala 

avkastningen är positiv för samtliga tre perioder inom eventfönster nummer ett. För de tre 

dagarna (dag -3 till -1) innan aktieåterköpet visades redan ett resultat på en positiv onormal 

avkastning på 0.18 %. Det skulle kunna förklaras av att det finns en förväntning på 

marknaden redan innan genomförandet av aktieåterköpet då bemyndigande om aktieåterköp 
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har getts på bolagstämman innan genomförandet. Dagen av genomförandet och dagen efter 

(dag 0 till +1) går det att utläsa en ökning i den positiva onormala avkastningen jämfört med 

dagarna innan då den onormala avkastningen för perioden är 0.399 %. Vidare går det att se 

att det fortfarande är en positiv onormal avkastning på 0.395 % de två efterföljande dagarna 

(dag +2 till dag +3). Alltså påvisar Stockholmsbörsen en liten positiv onormal avkastning 

efter det första aktieåterköpet. Hur Stockholmsbörsen reagerar på aktieåterköp påvisar stora 

likheter med den studie som genomfördes i Hongkong. De första dagarna efter aktieåterköpet 

i Hongkong påvisade en onormal avkastning på 0.43 % (Zhang, 2005), vilket är i närheten av 

Stockholmsbörsen 0,399 %. Däremot visade Stockholmsbörsen en svag reaktion jämfört med 

de studierna genomförda av Ikenberry et al. (1995, 2000) i USA och Kanada. Den svaga 

reaktionen på Stockholmsbörsen kan bero på att marknaden underskattar informationen om 

aktieåterköpet, vilket inte tyder på en stark marknads effektivitet.  

 

Tabell 3 redovisar de olika t-värdena för de tre perioderna och deras signifikansnivå. 

Perioden som representerar dagen för aktieåterköpet och dagen efter (dag 0 till +1) har ett t-

värde som visar en statistiks signifikansnivå på 5 %. Perioden med de två efterföljande 

dagarna (dag+2 till +3) har ett t-värde som är större än det kritiska värdet med en 

signifikansnivå på 10 %. För de tre dagarna innan aktieåterköpet är resultatet inte signifikant 

då t-värdet är mindre än det kritiska t-värdet vid en signifikansnivå på både 5 % och 10 %. 

Hypotesen säger däremot att det ska finnas en onormal avkastning efter aktieåterköpet och 

vid hänsyn till dag vid genomförande och dagarna efter kan hypotesen accepteras att det finns 

en positiv onormal avkastning på kort sikt.  

 

Som tidigare presenterat genomför företag aktieåterköp för att motverka undervärdering av 

de egna aktierna och företag förväntar en omedelbar reaktion efter genomförandet i form av 

en ökad avkastning (Brav et al., 2005; Ikenberry et al., 1995). Det är något som resultatet i 

den här studien bekräftar i då resultaten påvisar positiva onormala avkastningen på kort sikt 

för de två branscherna tillsammans, även om det är en svag sådan. Det här är en intressant 

observation som företagsledningar kan behöva ta hänsyn till vid när beslut om aktieåterköp 

tas då det kanske inte ger en tillräckligt stor effekt när beslutet grundar sig i att aktien är 

undervärderad. Vidare kan resultatet däremot konstateras att påvisa likheter med resultat 

funna på andra marknader, framförallt liknar de vad Lee et al. (2005) fann på den koreanska 

marknaden. Det finns därmed likheter mellan Stockholmsbörsen och andra börser utomlands 

på kort sikt. 
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4.2 Onormal avkastning på lång sikt efter aktieåterköp 

Studiens andra hypotes utgår från att det förekommer positiv onormal avkastning efter 

aktieåterköp även på lång sikt. I och med att en positiv onormal avkastning förväntas på lång 

sikt finns det en förväntning om att Stockholmsbörsen skulle ha en lägre grad av marknads- 

effektivitet. Undersökningen har genomförts med en-faktor-kalender modell.  

 
Tabell 4 – Genomsnittlig onormal avkastning och t-värden på lång sikt 

Eventfönster 2 – Lång sikt 

Hela urvalet 

(n =185) 

Period 

1, 12 1, 24 

Alpha - 0.633277% -0.555514% 

Beta 1.018768 1.019244 

R2 0.778508 0.800458 

T-värde 1.612 2.329** 

Tabellen ger en överblick över den totala genomsnittliga onormala avkastning för samtliga aktieåterköp inom både den 

finansiella- och industriella sektorn på lång sikt. Tabellen redogör även för de t-värden som beräknats för de olika perioderna 

för att kunna avgöra om resultaten är av statistisk signifikans eller ej. Antal stjärnor bakom t-värdet anger signifikansnivån. * 

= signifikant på 0,10 nivå. **= signifikant på 0,05 nivå. 

 

Resultatet för undersökningen om det finns onormal avkastning på lång sikt visas i tabell 4. 

Resultatet enligt tabellen indikerar att Stockholmsbörsen endast påvisar en liten negativ 

onormal avkastningen. Under de första 12 månaderna efter aktieåterköpet påvisas en negativ 

onormal avkastning på - 0.63 % och sedan för 24 månader - 0.56 %. Resultaten är nära noll 

som tyder på att det inte förekommer en onormal avkastning. Eftersom resultaten påvisar det 

motsatta till vad den alternativa hypotesen förslog kan den inte accepteras. Vidare är det 

endast den längre perioden på 24 månader som har fått ett t-värde som är signifikant med 5 

%. 

 

Att båda värdena för R2 är väldigt nära ett, 0.78 och 0.80, visar att variablerna, portföljen med 

aktieåterköp och marknadsportföljen, är till stor del beroende av varandra och har ett högt 

samband. I och med att portföljen med aktieåterköp på lång sikt jämförs med en 

marknadsportfölj (OMXSPI) och att resultatet på lång sikt är negativt tyder också på att bolag 

som genomför aktieåterköp presterar sämre än marknaden på lång sikt. Att beta vidare är 
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positivt i båda fallen tyder på att portföljen med aktieåterköp rör sig åt samma håll som 

marknaden. Det finns en korrelation.  

 
Enligt teorin om den effektiva marknadshypotesen av Fama (1970) är en marknad effektiv då 

aktiepriset reflekterar all tillgänglig information och att priset på aktien justeras omedelbart 

när ny information blir tillgänglig. På lång sikt innebär det här att en effektiv marknad inte 

påvisar någon onormal avkastning på lång sikt då justering bör ske på kort sikt. Då resultaten 

i den här studien inte påvisar en onormal avkastning på lång sikt efter aktieåterköp tyder det 

på att Stockholmsbörsen kan betraktas som en effektiv marknad.  

 
Resultatet när onormal avkastning har studerats på lång sikt i olika delar av världen har visat 

olika resultat. Studier har funnit resultat som tyder på marknader har reagerat effektivt på 

lång sikt efter aktieåterköp och därmed visat ingen onormal avkastning. Studier som i likhet 

med den här studien som inte finner onormal avkastning på långsikt är bland annat Lee et al. 

(2005) som genomförde en studien på den koreanska marknaden och Mitchell och Stafford 

(2000) som genomförde en studie på den amerikanska marknaden.  

4.3 Skillnader mellan branscher på kort sikt  
Hypotes 3 undersöker om det finns en skillnad i medelvärdet av den onormala avkastningen 

mellan de två branscherna finans och industri efter aktieåterköp på kort sikt. Som går att 

utläsa från tabell 5 kan det observeras stora likheter i onormal avkastning mellan de två 

branscherna finans och industri för samtliga perioder på kort sikt. Inom båda branscherna 

visas en positiv onormal avkastning som ökar märkbart efter det genomförda aktieåterköpet 

dag 0. Det finns vidare en mindre skillnad mellan de två branscherna i genomsnittlig onormal 

avkastning. Den största skillnaden mellan finans och industri återfinns under perioden dag 0 

till +1 där finans visar en större positiv onormal avkastning jämfört med industri. Samma 

resultat gäller perioden dag +2 till +3 samtidigt som skillnaden mellan de två branscherna 

under perioden var mycket liten. Skillnaden mellan de båda branscherna under perioden dag -

3 till -1 är väldigt liten även om industri påvisar en större onormal avkastning jämför med 

finans.  
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Tabell 5 – Genomsnittlig onormal avkastning och t-värden på kort sikt 

Skillnad mellan branscherna på kort sikt 

 Finans 

(n=102) 

Industri 

(n=83) 

Skillnad finans och 

industri 

Period ACAR % ACAR % ACAR % T-värde 

Dag -3 till -1 + 0.327 % + 0.402 % -0.075 % 1.008 

Dag 0 till +1 + 1.993 % + 0.886 % 1.107 % 1.862* 

Dag +2 till +3 + 1.377 % + 0.884 % 0.493 % 0.044 

Tabellen ger en överblick över branscherna finans och industris genomsnittliga ackumulerade onormal avkastning indelat i 

de tre olika perioderna på kort sikt. Sedan anger även tabellen t-värdet för varje period där de båda branscherna jämförs mot 

varandra för att undersöka om de skiljer sig åt. Antal stjärnor bakom t-värdet anger signifikansnivån. * = signifikant på 0,10 

nivå. **= signifikant på 0,05 nivå.  

 

Endast ett av t-värdena i tabell 5 är tillräckligt högt för att statistiskt säkerställa att det finns 

en skillnad i onormal avkastning mellan branscherna finans och industri. Det är under 

perioden dag 0 till +1 t-värdet är tillräckligt stort för att kunna förkastas med dubbelsidigt 

test, 10 %. Tio procentig signifikansnivå är däremot hög och det skulle önskas en lägre 

signifikansnivå för att kunna statistiskt säkerställa resultaten med större säkerhet. Som 

tidigare redovisat finns det en skillnad i den genomsnittliga ackumulerade onormala 

avkastningen mellan branscherna finans och industri. Den alternativa hypotesen att det finns 

en skillnad i positiv normal avkastning mellan branscherna finans och industri på kort sikt 

accepteras alltså, dock med viss försiktighet.  

 

Även om skillnaderna är små mellan branscherna tycks marknaden reagera mer positivt på de 

finansiella bolagens aktieåterköp än på de industriella företagens återköp. Detta faktum skulle 

rimligtvis kunna bero på de olika branschernas karaktär och att det inom finansbranschen 

kanske inte har tillräckligt med bra operativa investeringar och att återköp därför är mer 

värdeskapande. En intressant aspekt att studera vidare.  

 

Sammanfattningsvis tyder resultaten på en viss skillnad i grad av marknadseffektivitet mellan 

branscherna på kort sikt efter aktieåterköp eftersom den onormala avkastningen skiljer sig åt 

dem emellan. Då den effektiva marknadshypotesen gör viss skillnad på branscherna kan det 

tolkas att branscher är en faktor som påverkar marknadens effektivitet i samband med 

aktieåterköp på kort sikt, även om den kan tolkas som svag. Finansbranschen reagerar lite 
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starkare på information jämfört med industribranschen. Även då alla branscher inte har 

studerats i den här studien kan man utifrån det här resultatet med viss försiktighet tolka det 

som att branscher är en faktor som kan identifieras att ge olika utfall efter genomförda 

aktieåterköp på Stockholmsbörsen på kort sikt.  
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5. Konklusion 
__________________________________________________________________________________ 

I det femte och sista kapitlet presenteras slutsatsen för studien samt en diskussion kring 

studiens trovärdighet. Uppsatsen avslutas med förslag till fortsatt forskning.  

__________________________________________________________________________________ 

5.1 Slutsats 
Denna studies syfte var att undersöka om det förekommer positiv onormal avkastning efter 

aktieåterköp på Nasdaq OMX Stockholm på kort respektive lång sikt, samt om 

branschtillhörighet påverkar utfallet på kort sikt. Undersökningen bygger på en granskning av 

aktieåterköp gjorda av finansiella och industriella bolag på Stockholmsbörsen mellan åren 

2004 och 2013. En eventstudie har genomförts för att undersöka om onormal avkastning 

förekommer både kortsiktigt och långsiktigt efter aktieåterköp, för att kunna dra slutsatser 

gällande marknadens effektivitet.  

 

Studiens resultat visar att det på kort sikt förekommer en mindre positiv onormal avkastning 

efter aktieåterköp i likhet med studier av bland annat Lee et al. (2005). Resultatet kan 

konstateras med statistisk signifikans på 5 % nivå och tolkas som att den svenska marknaden 

reagerar effektivt på händelsen och omedelbart, utan fördröjning, tar hänsyn till nya händelser 

på Stockholmsbörsen. När branscherna finans och industri sedan jämfördes mot varandra är 

reaktion på kort sikt liknande men med viss skillnad. Finansbranschen tenderade att reagera 

starkare och den onormala avkastningen är positivare jämfört med industribranschen dagen 

vid aktieåterköpet och följande dagar. Resultatet gällande branscherna indikerar därmed att 

branschtillhörighet potentiellt är en faktor som påverkar marknadens reaktion på 

aktieåterköp. Att det är inom finansbranschen de flesta aktieåterköpen sker på 

Stockholmsbörsen skulle kunna vara en indikator på att just återköp inom denna bransch är 

en mer värdeskapande aktivitet som studiens resultat visar än inom andra branscher.  

 

Det finns en problematik kring att mäta ett företagsspecifikt event på lång sikt då det kan vara 

många faktorer som påverkar utfallet. I den här studien visade däremot att Stockholmsbörsen 

på lång sikt påvisar markandseffektivitet då resultaten inte indikerar en onormal avkastning 
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två år efter aktieåterköp. En stark marknadseffektivitet i enlighet med den effektiva marknads 

hypotesen går alltså att konstatera på både kort och lång sikt på Stockholmsbörsen.  

5.2 Studiens trovärdighet 
En kvantitativ studies kvalitet och trovärdighet bygger på validitet och reliabilitet. Båda 

begreppen kan delas in i intern och extern reliabilitet och validitet. Intern reliabilitet hänvisar 

till att studien är konsekvent från början till slut och extern reliabilitet hänvisar till huruvida 

studiens forskningsdesign kan upprepas av extern part och ge samma resultat, det vill säga 

forskningens tillämpbarhet (Saunders et al. 2016, s. 202). Validitet hänvisar bland annat till 

lämpligheten i studiens mått. Intern validitet kan tillskrivas när forskningen på ett korrekt sätt 

demonstrerar ett kausalt samband mellan två variabler. Den externa validiteten behandlar 

studiens generaliseringsförmåga, alltså huruvida resultaten kan generaliseras till andra 

omgivningar och grupper (Saunders et al. 2016, s. 202-204). 

  

När det gäller reliabilitet och validitet för sekundärdata handlar det i huvudsak om hur data 

samlades in och från vilken källa (Saunders et al. 2016, s. 338). Den här studien kan 

tillskrivas hög reliabilitet då använd data är hämtad från den välkända källan Datastream och 

anses därmed tillförlitlig. Risken för den här studien ligger i huruvida vald data har 

behandlats på ett korrekt vis. Vidare finns det begränsningar i studien då två av tio branscher 

har studerats och därmed kan inte generella slutsatser dras för hela Stockholms börsen, utan 

endast för branscherna industri och finans. Urvalet är begränsat på det sättet, men samtidigt 

innehåller urvalet för de här två branscherna alla aktuella aktieåterköp för vald tidsram. Den 

valda tidsramen att studera dessa två branscherna, finans och industri, är stor då den omfattar 

10 år och det kan därmed dras tillförlitliga slutsatser för dem två. 

 

Valet att använda en eventstudie som vald metod i den här studien anses rätt med bakgrund 

av att tidigare studier har gjort samma val och därmed är tillförlitlig (Campbell et al. 1997). 

Som tidigare nämnt är eventstudier rätt för den här typen av studie som vill mäta den 

ekonomiska effekten av händelse kortsiktigt och långsiktigt (MacKinlay, 1997). Eventstudier 

ger också de tydligaste resultaten vid prövning av den effektiva marknadshypotesen (Fama, 

1991).  
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5.3 Framtida forskning  
Möjligheterna att studera aktieåterköpens effekt på Stockholmsbörsen är många och det finns 

definitivt utrymme för att bedriva vidare forskning inom ämnet. Syftet med denna studie var 

delvis att undersöka om branschtillhörighet påverkar utfallet gällande den positivt onormala 

avkastningen på kort sikt. Här finns det möjligheter att vidare studera sambandet mellan 

branschtillhörighet och aktieåterköp samt sambandets styrka. Vidare finns ett flertal variabler 

som hade varit av intresse att ta hänsyn till och studera deras effekt på aktiers avkastning efter 

genomförda aktieåterköp i den här studien. De här variablerna har det däremot inte funnits 

utrymme för att studera på grund av studiens begränsande omfattning och tidsramen kring 

arbetet. De ger dock utrymme för vidare forskning och påbyggnad av denna studie och 

genom att bilda marknadsportföljer som motsvarar de studerade företagens storlek och 

marknadsvärde skulle resultaten potentiellt kunna säkerställas ytterligare.  

 

För att avgöra om studiens resultat är generellt gångbart är ett område för vidare forskning att 

även studera skillnader mellan de övriga åtta branscherna som inte behandlats i den här 

studien. Ett annat område som hade varit intressant att ta hänsyn till i den här studien är hur 

stor andel av ett företagets aktier som bolagen väljer att återköpa, det vill säga hur många 

procent av företagets aktier som återköps och den möjliga effekten på avkastningen. Vidare 

hade det även varit av intresse att studera potentiella skillnader beroende på hur lång 

tidsperiod företagen väljer att genomföra sina aktieåterköp. I den data som behandlades i den 

här studien gick det att utläsa att vissa företag kontinuerligt genomförde aktieåterköp flera år i 

rad och det skulle kunna tänkas påverka aktiens avkastning. Det hade också varit intressant 

att studera om antal genomförda aktieåterköp påverkas av vilken säsong det är. Det finns 

också händelser som kan inträffa utanför företagspåverkan, liksom förändringar i 

konjunkturläget och finanskriser, men som ändå möjligtvis har koppling till varför företag 

väljer att genomföra aktieåterköp som skulle kunna studeras.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1  
Sammanställning av de finansiella bolagen samt återköpsdatum som använts i studien. 

 
Finansiella företag 

Företag  Återköpsdatum Företag  Återköpsdatum Företag  Återköpsdatum 

Avanza AB 2008-07-14 Investor B 2006-05-23 Ratos B 2008-08-26 

Avanza AB 2011-07-25 Investor B 2007-04-18 Ratos B 2010-05-19 

Bure Equity 2007-04-26 Investor B 2008-04-23 Ratos B 2011-06-16 

Bure Equity 2008-08-28 Investor B 2009-04-22 SEB A 2004-04-02 

Bure Equity 2011-09-12 Investor B 2010-04-28 SEB A 2006-09-05 

Bure Equity 2012-06-18 Investor B 2012-12-12 SEB A 2007-11-06 

Bure Equity 2013-04-23 Investor B 2013-04-25 SEB A 2008-05-20 

Corem Property 
Group 2011-09-12 JM 2007-05-31 SEB A 2010-11-01 

Corem Property 
Group 2012-05-09 JM 2008-06-02 SEB A 2011-08-15 

Diös Fastigheter 
AB 2007-09-18 JM 2012-05-08 SEB A 2012-05-24 

Diös Fastigheter 
AB 2008-05-16 JM 2013-04-29 SEB A 2013-05-17 

Diös Fastigheter 
AB 2012-08-17 Kinnevik B 2008-09-08 SEB C 2004-05-27 

Fabege 2005-09-14 Klövern 2007-11-21 SEB C 2007-11-15 

Fabege 2006-05-17 Klövern 2008-04-28 Swedbank A 2011-04-29 

Fabege 2007-06-13 Klövern 2012-05-28 Traction B 2006-06-27 

Fabege 2008-05-15 Latour B 2004-05-12 Traction B 2007-10-24 

Fabege 2010-04-29 Latour B 2007-06-13 Traction B 2009-09-04 

Fabege 2011-08-09 LjungbergGrup
pen B 2005-04-21 Traction B 2010-11-23 

Fabege 2012-12-03 Nordea 2004-10-29 Traction B 2011-11-23 

Fastighets AB 
Balder 2008-06-12 Nordea 2005-10-28 Traction B 2012-06-08 

FastPartner 2004-06-16 Nordea 2006-10-02 Wallenstam B 2004-05-12 

FastPartner 2006-10-27 Nordea 2007-06-15 Wallenstam B 2005-05-06 

FastPartner 2007-04-18 Nordea 2008-05-22 Wallenstam B 2006-05-11 
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FastPartner 2008-04-23 Nordea 2011-08-01 Wallenstam B 2007-05-15 

FastPartner 2012-03-09 Nordea C 2009-05-07 Wallenstam B 2008-05-19 

Handelsbanken A 2005-11-25 Nordea C 2010-05-06 Wallenstam B 2009-11-24 

Handelsbanken A 2006-04-26 Nordea C 2011-05-05 Wallenstam B 2010-05-03 

Handelsbanken A 2007-04-30 Nordea C 2012-05-02 Wallenstam B 2011-12-27 

Handelsbanken A 2008-05-28 Nordnet 2008-11-18 Wallenstam B 2012-04-30 

Handelsbanken B 2004-04-28 Nordnet 2009-12-01 Wallenstam B 2013-06-03 

Handelsbanken B 2005-10-26 Novestra 2012-06-15 Wihlborgs 
Fastigheter 2007-11-12 

Handelsbanken B 2006-04-26 Ratos B 2004-05-12 Wihlborgs 
Fastigheter 2008-07-09 

Intrium Justitia 2008-05-23 Ratos B 2005-08-25   

Intrium Justitia 2013-07-22 Ratos B 2006-04-20   

Investment AB 
Kinnevik A 2005-06-02 Ratos B 2007-05-24   
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Bilaga 2  
Sammanställning av de industriella bolagen samt återköpsdatum som använts i studien. 

 
Industriella företag 

Företag  Återköpsdatum Företag  Återköpsdatum Företag  Återköpsdatum 

Addtech B 2004-09-01 Intellecta 2007-05-25 SAAB 2009-07-28 

Addtech B 2005-12-01 Intellecta 2011-06-14 SAAB 2008-04-22 

Addtech B 2006-09-22 Intellecta 2012-05-23 SAAB 2007-06-08 

Addtech B 2007-11-22 Lagercrantz B 2005-11-10 Sandvik 2004-05-25 

Addtech B 2009-11-06 Lagercrantz B 2007-09-17 Skanditek AB 2007-12-05 

Addtech B 2011-08-24 Lagercrantz B 2008-11-13 Skanska B 2012-05-23 

Addtech B 2013-10-09 Lagercrantz B 2011-11-10 Skanska B 2013-05-08 

Alfa Laval 2007-05-28 Lagercrantz B 2013-05-21 Skanska B 2011-05-06 

Alfa Laval 2008-08-27 Lindab 2008-07-18 Skanska B 2010-05-10 

Alfa Laval 2010-05-20 Loomis AB 
ser. B 

2011-08-01 Skanska B 2009-05-08 

Assa Abloy 2010-05-17 Loomis AB 
ser. B 

2012-05-18 Skanska B 2008-04-03 

Assa Abloy 2011-05-24 Loomis AB 
ser. B 

2013-05-16 Sweco B 2012-11-20 

Assa Abloy 2012-05-22 NCC B 2012-05-02 Sweco B 2011-08-11 

Atlas Copco AB 
ser. A 

2007-12-03 NCC B 2013-05-06 Sweco B 2004-04-21 

Atlas Copco AB 
ser. A 

2008-08-19 OEM B 2004-06-21 Sweco B 2006-09-06 

Atlas Copco AB 
ser. A 

2011-11-08 OEM B 2006-05-19 Transatlantic 2007-09-06 

Atlas Copco AB 
ser. A 

2012-11-30 OEM B 2011-11-29 Transatlantic 2006-05-22 

Atlas Copco AB 
ser. A 

2013-09-24 Peab B 2011-06-14 Transatlantic 2009-06-01 

Atlas Copco AB 
ser. B 

2006-10-30 Peab B 2010-05-14 Uniflex 2008-04-29 

B&B TOOLS 2007-11-13 Peab B 2008-05-16 Volvo A 2004-11-25 

Bergman & 
Beving B 

2005-12-23 Peab B 2007-09-27 Volvo B 2006-05-02 

Bergman & 
Beving B 

2006-09-28 Peab B 2006-05-23 Volvo B 2007-09-11 

Cardo 2008-06-23 Poolia 2008-04-25 ÅF AB 2013-09-17 
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Cardo 2009-04-29 Pricer C-aktier 2013-06-05 ÅF AB 2011-10-18 

Concentric 2012-07-20 Proffice B 2010-07-08 ÅF AB 2012-10-19 

Consilium 2008-03-17 Proffice B 2009-09-22 ÅF AB 2008-11-11 

Fagerhult 2007-09-17 SAAB 2012-04-23 ÅF AB 2009-11-09 

Intellecta 2006-10-04 SAAB 2010-07-26   

 

 
 


