
 

 

 

 

Företagsekonomiska Institutionen 

FEKH89 

Examensarbete i Finansiering 

HT-2016 

 

 

 

 

Aktieåterköp 

Så slår du marknaden 

 

 

Författare: 

Oskar Lundin 

Valdemar Olin 

Axel Warnerfelt 

 

Handledare: 

Tore Eriksson  



2 
 

ABSTRAKT 

Examensarbetets titel  Aktieåterköp – Så slår du marknaden 

Seminariedatum    2017-01-12 

Kurs        FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP 

Författare      Oskar Lundin, Valdemar Olin, Axel Warnerfelt 

Handledare      Tore Eriksson 

Fem nyckelord Nasdaq Stockholm, Aktieåterköp, BHAR, OLS, Medellång och lång sikt, 

Positivt avvikande avkastning  

Syfte Studiens syfte är att undersöka huruvida återköpande företag på Nasdaq 

Stockholm uppvisat en positivt avvikande avkastning på medellång och 

lång sikt gentemot OMXSPI under perioden 2009-2014. Författarna 

undersöker sedan om det föreligger något signifikant samband mellan 

utvalda variabler och erhållen BHAR. Förhoppningen är att denna studie 

ska bidra med ökad kunskap till ämnesområdet och ge inspiration för 

framtida studier. 

Metod Denna studie tillämpar en kvantitav metod med en deduktiv ansats för att 

analysera den och sekundärdata som samlats in. 

Teoretiska perspektiv Den tidigare forskning som utgör den huvudsakliga grunden för studien 

fokuserar på återköpande företags prestation på kort, medellång och lång 

sikt på flertalet börser. 

Empiri  Urvalet består av två grupper innehållandes 42 respektive 44 stycken 

bolag som har matchas gentemot OMXSPI. Denna data är hämtad från 

Bloomberg , Thomsson Reuters Eikon samt Nasdaq Stockholm. 

Resultat Studien påvisade att återköpande företag presterat bättre än OMXSPI på 

både medellång och lång sikt. På medellång sikt uppvisade fyra av de 

fem utvalda oberoende variablerna signifikans och en av sex på lång sikt. 
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ABSTRACT 

Title Stock Repurchase – How to beat the market 

Seminar date 2017-01-12 

Course FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 15 

ECTS 

Authors Oskar Lundin, Valdemar Olin, Axel Warnerfelt 

Advisor Tore Eriksson 

Key words Nasdaq Stockholm, Stock Repurchase, BHAR, OLS, Medium and Long 

term Performance, Positive abnormal return 

Purpose The purpose of the study is to examine the positive medium to long-run 

abnormal returns of firms listed on Nasdaq Stockholm which have 

completed share repurchase programs during 2009-2014. The authors 

also examine the existence of significant relationships between selected 

variables and obtained BHAR. Furthermore the authors’ aspiration is that 

this study will contribute to the understanding of the research area and 

act as an inspiration for future studies.  

Method This study utilizes a quantitative method with a deductive approach to 

analyze the secondary data that has been collected. 

Theoretical perspectives The existing research, which is the foundation of the study, focuses on 

the short, medium and long-run performance of repurchasing firms listed 

on several stock exchanges. 

Empirical foundation  The data consists of two groups of 42 respectively 44 firms that have 

been matched with OMXSPI. This data has been collected from 

Bloomberg, Thomsson Reuters Eikon and Nasdaq Stockholm. 

Conclusions  The study showed that repurchasing firms outperformed OMXSPI in the 

medium as well as the long-term. Four out of the five chosen independent 

variables displayed a significant relationship with BHAR medium-term 

and one of six long-term.  
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FÖRORD 

Denna uppsats, skriven under höstterminen 2016, har skrivits utan några nämnvärda problem. Arbetet 

har givit författarna en ökad förståelse och fördjupad kunskap inom ämnet och det är vår förhoppning 

att denna studie ska inspirera andra att forska vidare inom samma område. 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till Tore Eriksson som varit vår handledare under detta arbete och 

som givit oss god handledning. 

Oskar Lundin     Valdemar Olin     Axel Warnerfelt 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 

Aktieåterköp: Då företag förvärvar dess egna aktier, antingen via ett riktat bud eller på den öppna 

marknaden, vilka de kan välja att makulera eller behålla. 

Asymmetrisk information: Alla i parter inte har tillgång till samma information. 

Avvikande avkastning: Definieras i denna studies undersökning som avkastning som skiljer sig från 

OMXSPI, uppsatsens benchmark. 

Benchmark: Referens för prestation i syfte att utvärdera en akties prestation över en tidsperiod, denna 

uppsats använder OMXSPI. 

 

Block Transaction: Ett stort antal värdepapper som handlas i en och samma transaktion. 

 

Medellång sikt: En period på 12 månader. 

 

Lång sikt: En period på 36 månader. 

 

Market-To-Book: En ratio som nyttjas för att bedöma ett företags värdering genom att dividera ett 

bolags marknadsvärde med dess balansomslutning. 

 

Proxy: En metod där en variabel undersöks genom att nyttja en annan variabel som lämpar sig bättre 

för kvantifiering. 

 

Rolling Portfolio: En metod för att simulera portföljer genom att beräkna den genomsnittliga 

avvikande avkastningen för de utvalda bolagen och sedan inkludera en rad riskfaktorer i en 

tidserieregression. 
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1. INLEDNING 

Inledningsvis introduceras bakgrunden till ämnesvalet. Denna diskussion leder till 

problemdiskussionen, studiens frågeställningar och avgränsningar. 

 

1.1.  Bakgrund 

Utdelningar har länge varit en metod genom vilken företag distribuerar ett överskott av likvida medel 

till dess aktieägare och på så vis skapar ett ökat aktieägarvärde. Senast den 18 november 2016 

rekommenderades investerare i en artikel i DI att satsa på stabila utdelningsaktier som 

investeringsstrategi (Gommel, 2016). Ett annat sätt för bolag att skapa aktieägarvärde är att genomföra 

återköp. I Sverige var detta alternativ sedan 1895 förbjudet enligt lag då denna metod ansågs medföra 

stora risker för spekulation, kursmanipulation och stödköp av aktier (Prop. 1999/2000:34). Den 10 

mars 2000 tog lagstiftningen slutligen ett steg i en annan riktning då riksdagen beslutade om att tillåta 

noterade bolag att förvärva och överlåta dess egna aktier (Riksdagen, 2000). Denna lagändring skedde 

till följd av en önskan att tillåta företag att dela ut vinstmedel till aktieägarna och möjliggöra en ökad 

flexibilitet för att skapa bättre kapitalstrukturer. Genom att ge aktieåterköp laga stöd kan bolag vid 

likviditetsöverskott köpa tillbaka dess egna aktier och vid en eventuell likviditetsbrist sälja dem igen. 

Återköp ger även företag bättre förutsättningar att föra tillbaka överskottsmedel när utdelning inte 

anses vara en lämplig metod. Dessa aspekter skulle genom det ökade antalet alternativ de erbjuder 

svenska företag möjliggöra en starkare konkurrenskraft gentemot framförallt europeiska bolag för 

vilka återköp varit tillåtna en längre tid (Prop. 1999/2000:34). Forskningen har påvisat en trend där 

återköp tillsynes har börjat ersätta utdelningar i allt större utsträckning då antalet återköp ökar 

samtidigt som utdelningsandelen sjunker (Dittmar & Dittmar 2004). Enbart under den tidsperiod 

denna uppsats behandlar har 61 stycken bolag genomfört återköpsprogram på Stockholmsbörsen. 

 

Det råder inget tvivel kring det faktum att forskningen inte är enig om vad ett återköp får för 

konsekvenser, är det förenat med överavkastning, finns det värdefull information bakom företags 

beslut att initiera återköpsprogram eller råder det perfekta marknader utan informationsasymmetri? 

Denna avsaknad av konsensus inom forskningen indikerar att området är i behov av vidare studier, 

framförallt på den svenska marknaden där återköp är ett relativt nytt fenomen. Vår målsättning är 

klargöra huruvida det finns ett samband mellan återköp och en positivt avvikande aktiekursutveckling, 

vilka är de bakomliggande variablerna som påverkar denna eventuella utveckling och baserat på detta 

bidra med klarhet rörande återköp och dess effekter. 
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1.2.  Problemdiskussion 

Flera studier har genomförts i syfte att undersöka hur återköp påverkar företags kursutveckling och 

bakomliggande faktorer kring varför återköp sker. En forskare som har lyckats väl med att förklara 

syftet bakom återköp är Dittmar (2000). Hon lyckades bekräfta bland annat följande syften till återköp, 

 

Överskott av kapital, återköp görs vid överflöd av likvida medel och är ett sätt att distribuera detta 

kapital till aktieägarna. 

Undervärdering, återköp sker när företag anser att dess aktie är undervärderad och att denna 

undervärdering uppstår till följd av informationsasymmetri. 

Optimal kapitalstruktur, företag minskar eget kapital genom återköp och ökar därmed 

skuldsättningsgraden i syfte att förbättra sin kapitalstruktur. 

 

Denna forskning stöds även av Myers (1984), Harrison och Swanson (2016), Brav, Graham, Harvey 

och Michaely (2005). Flertalet forskare har istället fokuserat på om det finns avvikande avkastning 

och funnit att det förekommer överavkastning hos återköpande bolag, dessa studier inkluderar bland 

annat Andriosopoulos, Gaganis och Pasiouras (2016) och Stephens och Weisbach (1998). En rad 

studier har sedan i sin tur undersökt vilka variabler som kan förklara denna överavkastning. 

 

De Ridder och Råsbrant (2014) genomförde en undersökning som inkluderade bland annat 

återköpsstorlek i syfte att förklara skillnader i aktiekursutveckling hos återköpande bolag. De lyckades 

inte förklara skillnaderna med hjälp av återköpsstorlek, dock genomförde De Ridder (2015) senare en 

undersökning som fokuserade på variabeln frekvens. Denna studie undersökte aktieutvecklingen hos 

svenska företag från det att återköp blev lagliga och jämförde företag som frekvent genomförde 

återköp med bolag som sällan genomförde återköp. Hans resultat visade på att företag som frekvent 

genomförde återköp överpresterade gentemot de som genomförde färre återköpsprogram. 

 

Vermaelen (1981) fann att det även fanns ett samband mellan återköpande företags storlek och hur 

deras aktiekurser presterade. Resultatet påvisade att mindre företag överpresterade gentemot större 

bolag. Ikenberry och Vermaelen (1996) samt Hong, Lee och Ha (2011) menar att företags förvärv av 

sina egna aktier främst associeras med en signalering att aktien är undervärderad. Både Spiess och 

Affleck-Graves (1995) samt Loughran och Ritter (1995) argumenterade för att resultat som detta 

indikerar att marknaden inte är starkt effektiv. Att marknaden inte skulle vara starkt effektiv är något 

vilket andra forskare motsätter sig, bland annat Fama (1998) som utvecklade teorin bakom konceptet 

(1970). Fama menar att en marknads effektivitet är beroende av hur väl information inkorporeras i 

aktiekursen. Enligt denna teori kan marknader graderas i tre kategorier: svag, mellanstark och stark. 

Svag marknadseffektivitet råder då priset enbart är baserat på historisk data. Då kursen även innefattar 
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uppenbart publik information graderas marknaden som mellanstark. Vid en stark gradering av 

marknaden så innefattar priset även insiderinformation. Detta bör tyda på marknaden ej är fullständigt 

effektiv vid aktieåterköpsprogram då de inte uppnår den tredje av Famas graderingar av 

marknadseffektivitet (ibid). 

 

Då forskningen inte är enig rörande huruvida återköp påverkar aktiekursen eller ej, skulle det vara 

intressant att se hur denna företeelse ter sig på svenska marknaden. Går det att påvisa en avvikande 

avkastning för återköpande företag? Går det att påvisa ett samband mellan tidigare nämnda variabler 

och avvikande avkastning? Att undersöka samtliga variabler som skulle kunna vara relevanta för 

studien skulle bli alltför omfattande utifrån givna ramar. De variabler som kommer undersökas i denna 

studie är: 

 

 Återköpets relativa storlek 

 Företagets storlek 

 Frekvens på återköpsprogram 

 Företagens Market-To-Book 

 Företagens skuldsättning 

 Företagets likvida medel 

 

1.3.  Problemformulering 

Med hänsyn till bakgrund och problemdiskussion kommer denna studie att undersöka den svenska 

aktiemarknaden utifrån följande frågeställningar: 

 

Råder det en positivt avvikande aktiekursutveckling för återköpande företag under en period på 12 

månader respektive 36 månader? 

 

Vilka av de valda variablerna påverkar avvikelser i avkastningen och hur påverkar variablerna 

denna? 
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1.4.  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur återköpande företag på Stockholmsbörsen har presterat 

gentemot valt index. Författarna ämnar vidare undersöka i vilken omfattning utvalda variabler 

påverkar återköpande bolags prestation gentemot detta index. Studien ämnar till att ge ökad förståelse 

om hur den svenska aktiemarknaden reagerar på aktieåterköp samt vilka variabler som påverkar 

aktieutvecklingen. 

 

1.5.  Målgrupp 

Studien riktar sig främst till akademiker med grundläggande kunskap inom ekonomi. Författarnas 

förhoppning är att studien ska bidra till forskningen samt inspirera investerare och andra personer med 

ett intresse för ekonomi. 

 

1.6.  Avgränsning 

Denna studie inkluderar återköp som skett på Stockholmsbörsens tre segment, Small Cap, Mid Cap 

och Large Cap. First North segmentet har exkluderats då det inte råder samma reglemente och 

investerarskydd (Nasdaq First North , 2016), vilket skulle riskera jämförbarheten i datan. Av samma 

anledning har banksektorn exkluderas då bankers kapitalstruktur skiljer sig nämnvärt från andra bolag. 

Vidare avgränsning sker avseende bolag vars återköpsstorlek understiger 0,1 % av dess 

marknadsvärde, detta då effekten av återköpen antas försumbar. Studiens tidshorisont avgränsas till 

perioden från december 2008 till och med mars 2015. Varje enskilt bolag följs individuellt under upp 

till 36 månader efter annonserande av återköpsprogram, vilket medför att inkludering av företag efter 

2012 inte är möjlig. Valet att inte inkludera tidpunkter tidigare än december 2008 i studien är främst 

med anledning av finanskrisen då denna medförde en instabil finansmarknad. Det faktum att 

tidsperioden efter 2008 är relativt sett mindre undersökt togs även i beaktning. 
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2. PRAKTISK REFERENSRAM 

I följande kapitel redovisas de regleringar som gäller för svenska bolag som genomför återköp av 

egna aktier. 

 

Aktieåterköp på den svenska marknaden regleras utav tre instanser, EU, svensk lagstiftning och 

Nasdaq Stockholm, härefter benämnt som Stockholmsbörsen. Det reglemente som stipuleras av EU 

regleras av Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012. 

 

Här återfinns de grundläggande kraven vilka alla medlemsländer måste följa, de har dock frihet att i 

nationell lagstiftning ha mer restriktiva bestämmelser om landet så önskar. Dessa direktiv stadgar 

exempelvis att återköpen ej får reducera substansvärdet till en nivå under det sammantagna värdet för 

aktiekapital och icke utdelningsbara reserver (L 315/74). Utöver detta så finns ingen begränsning på 

storleken av de återköp företag tillåts genomföra. Om ett företag väljer att genomföra ett återköp får de 

välja huruvida de vill behålla de återköpta aktierna som egna aktier eller makulera dem (L 315/74). 

 

Svensk författningssamling reglerar återköp av egna aktier för svenska bolag. Bestämmelser för 

tillåtna förvärvsmetoder för publika företag återfinns i kap.7 3-16 §§ av Lag om ändring i 

aktiebolagslagen (SFS 2000:66). Här fastslås några grundläggande punkter för återköp av aktier på 

den svenska marknaden. Dessa bestämmelser stipulerar att det publika aktiebolaget i fråga inte får 

förvärva aktier som uppgår till över 10 % av det totala antalet aktier i bolaget (9 §). Ett beslut om 

återköp, eller bemyndigande av styrelsen att ta detta beslut, måste fattas vid bolagsstämma och kan 

endast nås vid en majoritet av 2/3 av rösterna enligt 11, 16 §§. Vidare måste dessa förvärv ske på en 

börs eller marknad som står under uppsyn av antingen myndighet eller behörigt organ (7 §). Bolaget 

som önskar genomföra ett förvärv av dess egna aktier kan göra detta via: 

(1)    ett riktat bud; eller 

(2)    på den öppna marknaden 

 

Den börs eller marknad som tidigare nämnts hänvisar till Stockholmsbörsen. Det är alltså här som 

återköpen sker. Det reglemente som reglerar dessa återköp är Rule Book for Issuers Nasdaq 

Stockholm (Nasdaq, 2016). Här begränsas volymen av handel för egna aktier till maximalt 25 % av 

den snittmässiga dagliga omsättningen för de fyra föregående veckornas handel, så till vida att det inte 

rör sig om en block transaction då denna restriktion ej gäller. Enligt detta regelverk måste även det 

bolag som vid sin bolagsstämma beslutat om återköp snarast möjligt meddela Stockholmsbörsen om 

detta beslut och dess specifikation samt genomföra en liknande rapport efter ett återköp har ägt rum 

(ibid). 

  



14 
 

3. TEORETISKT RAMVERK OCH RELEVANT TIDIGARE 

FORSKNING FÖR DENNA STUDIE 

Här introduceras den litteratur och forskning som studien bygger på, följt av en presentation av de 

variabler som undersöks. Variablerna kommer att behandlas mer djupgående under metodkapitlet 

med förklaringar till hur de används under studiens gång, detta innefattar även motiveringar till 

varför just dessa aspekter har undersökts. 

 

3.1.  Effektiva marknaden och avvikande avkastning 

Famas koncept om effektiva marknader syftar till kapitalmarknaden. Teorins utgångspunkt är att den 

ideala marknaden värdesätter värdepapper korrekt. Detta innebär att priset till fullo representerar all 

information relevant för prissättningen. Om en sådan prissättning sker möjliggör den investerare och 

företag att ta beslut baserat på antagandet att marknaden korrekt har värderat tillgångar och på så vis 

eliminerar risken förknippad med asymmetrisk information (Fama, 1970). En marknad med en 

prissättning som till fullo inkorporerar all tillgänglig information är därför en effektivare marknad och 

benämns då just effektiv (Healy & Palepu, 2001), (Fama, 1970).  

 

Marknadens effektivitet graderas i en tregradig skala där varje steg utvärderas utefter ett separat test: 

Weak form test 

Semi-strong form test 

Strong form test 

 

Weak form är det mest grundläggande av dessa tester och baseras på historisk data. För att uppnå svag 

marknadseffektivitet krävs att marknaden inkorporerar historisk data i sin prissättning av värdepapper. 

Det andra testet, Semi-strong, mäter huruvida publikt tillgänglig information återspeglas i marknadens 

värdering. Strong form undersöker om investerare eller specifika grupper har monopolistisk tillgång 

till information som är relevant för hur marknaden prissätter värdepapper (Fama, 1970). Denna initiala 

studie av marknadseffektivitet fann sammantaget ett starkt stöd för förekomsten av den effektiva 

marknaden, vilket även stöds av tidigare studier inom ämnet (Alexander, 1961), (Ball & Brown, 

1968), (Scholes, 1969).  

 

Studier som specifikt fokuserar på marknadseffektivitet vid återköp tyder på att marknaden i denna 

aspekt uppvisade positivt avvikande avkastning för företag som genomfört återköp och därför ej var 

effektiv (Lakonishok & Vermaelen, 1990), (Ikenberry, Lakonishok & Vermaelen, 1995), (Mitchell & 

Stafford 1997). Fama (1998) kritiserade dessa för deras tekniska genomförande, då dessa studier ej 

nyttjade viktade mått av de aktier som ingick i den rolling portfolio som studierna använde sig av. Vid 
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genomförande av denna korregering uppvisades ingen avvikande avkastning vid återköp som mötte 

kriterierna för statistisk signifikans. 

 

Studier genomförda sedan millennieskiftet tyder på att den akademiska världen fortfarande inte står 

enad kring huruvida det finns någon korrelation mellan återköp och avvikande avkastning. Fangjian 

och Sheng (2016) menar att prissättningen på marknaden har blivit bättre efter införandet av Sarbanes-

Oxley Act 2002 då information blev mer transparent gentemot marknaden och att den långsiktiga 

avvikande avkastningen därför försvunnit. Däremot hävdar Andriosopoulos et al. (2016) att denna 

kvarstår. Detta då författarna utvecklade och implementerade en investeringsstrategi vilken baserades 

på att köpa och behålla aktier i företag som genomför återköp. Denna investeringsstrategi uppvisade 

en positivt avvikande avkastning. 

 

3.2.  Optimal kapitalstruktur 

Balansen mellan eget kapital och lånat kapital benämns kapitalstruktur och beskriver hur ett företag är 

finansierat. Den optimala kapitalstrukturen är den balans som för företaget i fråga leder till den mest 

optimala finansieringen. Vilken som är den optimala kapitalstrukturen skiftar i sin tur från bolag till 

bolag och påverkas av tre variabler, den skattesats som företaget är belagt med, den operationella risk 

som företagets verksamhet har, samt vilka preferenser företagets ledning har (Myers, 1984). 

 

Pecking order theory är en modell som syftar till att förutsäga kapitalstrukturen och mängden extern 

finansiering utifrån det interna finansiella underskottet i bolaget (Shyam-Sunder & Myers 1999). 

Teorin består av fyra punkter, varav den första är att internt genererat kapital är mer eftersträvansvärt 

än externt kapital. Den andra innebär att företag anpassar sin utdelning efter deras 

investeringsmöjligheter. Detta orsakar problem med att utdelningar är svåra att sänka och förändras 

gradvis i förhållande till investeringsmöjligheter. Den tredje punkten behandlar problematiken med att 

utdelningar är svårjusterade samtidigt som det sker fluktuationer som är svårförutsägbara i lönsamhet 

och investeringsmöjligheter. Den sista punkten stipulerar att om ett företag är i behov av externt 

kapital kommer det alternativ som anses vara säkrast vara det som väljs (Myers, 1984). 

 

Myers menar vidare att även förekomsten av asymmetrisk information påverkar valet av 

kapitalstruktur. Företagsledningen har större kunskap om företagets värde, risker och framtida 

intjäningsförmåga än dess investerare. Om företaget lånar till investeringar tyder det på att 

företagsledningen anser att företaget kommer kunna möta de framtida räntebetalningarna som externt 

kapital innebär. Att företaget ökar skuldsättningen kan även tyda på att företagsledning anser att 

företaget är undervärderat.  
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3.3.  Signaling theory 

Hong, Lee och Has (2011) studie stödjer tidigare forskning som tyder på att återköp främst associeras 

med signaleringen att aktien i fråga är undervärderad Brav et al. (2005). Vidare fann författarna att 

utdelningar bättre signalerar en långsiktig ökning av intäkter än återköp, vilka bättre speglar kortsiktigt 

ökade intäkter. Hypotesen att signalvärdet genererat av återköp är en av de primära orsakerna till att 

positiva prisreaktioner följer initierandet av återköpsprogram stöds av (Ikenberry & Vermaelen, 1996). 

Författarna anser att detta hänger samman med den flexibilitet som återköp medför då det inte finns 

något tvingande reglemente kring fullföljandet av återköpsprogram. Detta ger i sin tur ledningen 

möjlighet att återköpa aktier vid de eventuella tidpunkter då ledningen anser att värdet på aktierna 

understiger dess sanna värde. Detta innebär att om marknaderna är fullt effektiva är återköpen utan 

effekt. Är marknaderna däremot inte fria från informationsasymmetri kan förvärv av egna aktier vara 

informationsmässigt värdefulla för investerare. Vilket därmed också möjliggör för långsiktiga 

investerare att utnyttja den eventuella överavkastningen genom att behålla sina innehav i företaget 

under återköpsprogrammets löptid. Ikenberry och Vermaelens studie visade även att 

informationsvärdet är mer signifikant vid större återköp och i firmor med högre företagsspecifik risk 

(ibid). 

 

3.4.  Market timing 

Att återköp sker då företagen anser deras aktie vara undervärderad stöds av flera studier (Harrison & 

Swanson, 2016), (Leng & Min Zhao, 2012), (Andriosopoulos et al., 2016). Detta kan också ses som en 

prisrabatt, något Ben-Rephael, Oded och Wohl (2013) undersökte närmare. Undersökningen visar på 

att företag köper tillbaka aktier billigare än det genomsnittliga marknadspriset. Prisrabatten är negativt 

korrelerad till företagsstorleken och positivt korrelerad till Market-To-Book ration. De fann att mindre 

företag med hög Market-To-Book gör återköp till ett pris lägre än det genomsnittliga marknadspriset. 

Större företag med låg Market-To-Book gör inte återköp till ett lika rabatterat pris. 

 

Både Spiess och Affleck-Graves (1995) samt Loughran och Ritter (1995) menar att marknaderna inte 

är fullt effektiva. Det råder alltså en informationsasymmetri mellan företagets ledning och dess 

investerare. Leng och Min Zhao (2012) studerade insiderhandeln i företag vilka genomförde återköp. 

De fann i sin studie att insiderhandeln minskade stabilt innan återköpet där den lägsta nivån uppmättes 

tre månader innan annonserandet och förblev låg efter annonserandet. Författarna menar på att deras 

resultat påvisade att insiders utnyttjade sitt informationsövertag för att ta del av den överavkastning 

återköpen många gånger tycks medföra. 
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3.5.  Frekvens och återköpsstorlek 

Ridder och Råsbrant (2014) undersökte huruvida frekvensen av återköpsprogram och 

återköpsstorleken är relaterat till den avvikande aktieavkastningen. Författarna menar att det finns 

skillnader i hur stora återköp företag gör och hur ofta företag genomför återköp. Utvecklingen hos 

återköpande företag analyserades efter hur storleken av återköpen samt frekvensen skiljde sig åt.  

Författarnas resultat påvisade skillnader mellan företag vilka sällan genomför återköp respektive de 

som genomförde dem mer frekvent (ibid). Återköpsprogram hos företag som sällan genomför återköp, 

tenderar att vara mindre och pågå under en kortare period än hos företag vilka oftare genomför 

återköp. Större företag med låga Market-To-Book kvoter genomför oftare återköp och har relativt 

högre utdelningsandel. Annonserandet av återköp påvisas även mottas bättre av markanden gällande 

företag som sällan genomför återköp. Där två dagars genomsnittlig avkastning kring tillkännagivandet 

uppgår till 2,77 procent kontra 0,99 procent hos de mer frekvent återköpande företagen (ibid). 

 

De Ridder (2015) har gjort ytterligare en studie som undersöker om avvikande avkastning kan 

förklaras med hjälp av att företaget i fråga genomfört fler återköpsprogram. De Ridder (2014) 

inkluderade data i undersökningen bestående av återköpsprogram i Sverige. Resultatet visar att företag 

med flertalet återköpsprogram presterar bättre än företag med färre återköpsprogram. 

 

3.6.  Marknadsvärde 

Vermaelen (1981) undersökte prisreaktioner och prestationer hos bolag vilka genomförde återköp och 

fann ett samband mellan företagets storlek och avvikande avkastning. Företagets storlek mättes som 

marknadsvärdet. Resultatet av undersökningen påvisade att mindre företags återköp genererade högre 

informationsvärde. Sambandet mellan företags storlek och återköp undersöktes även av Dittmar 

(2000) som menar att informationsasymmetri är större hos mindre företag. 

 

3.7.  Motiv till återköp 

Brav et al. (2005) har genomfört flertalet studier på återköpande företag. En av dessa syftade till att 

utreda vilka faktorer som utgör motiveringen till återköp. Resultatet lyckades påvisa flertalet faktorer 

som viktiga eller mycket viktiga för beslut om återköp. Den främsta av dessa var marknadsvärdet på 

aktien men även stabilitet av framtida intäkter och överskott av likvida medel. De företag som inte 

hade genomfört återköp fick istället frågan om vilka faktorer som skulle få firman att i framtiden 

överväga återköp. Även här påvisade resultatet att undervärdering av aktien var en av de främsta 
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anledningarna tillsammans med ett överskott av likvida medel samt signalvärde (ibid).  Dessa resultat 

överensstämmer väl med Dittmars (2000) studie. 

 

Trots att företag tillkännager att återköp kommer ske, innebär det inte att företag binder sig till att 

förvärva ett visst antal aktier. Detta möjliggör företag att dra fördel av förändringar i aktiekurs och att 

anpassa återköpens storlek efter exempelvis kassaflöden. Studier visar att denna möjlighet nyttjas då 

företag som annonserade återköp sällan förvärvade aktier i den omfattning som initialt angavs 

(Stephens & Weisbach, 1998). Vidare fann författarna att det föreligger positivt avvikande avkastning 

i samband med företags tillkännagivande av återköp. De drog även slutsatsen att större återköp medför 

högre avkastning och att det till stor del är signalvärdet bakom återköpen som är orsaken till detta 

samband (ibid). 

 

3.8.  Hypoteser 

Hypotes 1: 

H0 = Det finns inget samband mellan företag som genomför återköp och positivt avvikande 

avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan företag som genomför återköp och positivt avvikande avkastning 

Denna hypotes är utformad för att undersöka huruvida det råder något samband mellan återköp och 

avvikande kursutveckling, i linje med vad tidigare studier tyder på (Lakonishok & Vermaelen, 1990). 

Hypotes 2: 

H0 = Det finns inget samband mellan återköpande företags Market-To-Book och avvikande 

avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan återköpande företags Market-To-Book och avvikande avkastning 

Denna hypotes formulerades för att undersöka om återköpande företags undervärdering eller 

övervärdering har någon korrelation till deras avvikande avkastning i linje med Ikenberry, Lakonishok 

och Vermaelens studie (1995). 
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Hypotes 3: 

H0 = Det finns inget samband mellan återköpande företags storlek och avvikande avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan återköpande företags storlek och avvikande avkastning 

Denna hypotes syftar till att undersöka hur informationsasymmetri korrelerar med avvikande 

avkastning för återköpande företag. Detta sker genom att nyttja marknadsvärdet som en proxy i 

enlighet med Dittmar (2000), då informationsasymmetri är korrelerat till företagsstorlek (Vermaelen, 

1981). 

Hypotes 4: 

H0 = Det finns inget samband mellan återköpets relativa storlek och avvikande avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan återköpets relativa storlek och avvikande avkastning 

Denna hypotes avser att fastställa huruvida det råder någon korrelation mellan hur mycket företag 

faktiskt köper tillbaka och avvikande avkastning, vilket är i linjen med tidigare studier (De Ridder & 

Råsbrant, 2014). 

Hypotes 5: 

H0 = Det finns inget samband mellan återköpande företags relativa storlek på likvida medel och 

avvikande avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan återköpande företags relativa storlek på likvida medel och 

avvikande avkastning 

Denna hypotes ämnar undersöka sambandet mellan återköpande företags relativa storlek på likvida 

medel och avvikande avkastning. Detta då denna aspekt är en av de mest frekventa anledningar till att 

beslut om återköp fattas (Brav et al, 2005). 

Hypotes 6: 

H0 = Det finns inget samband mellan med vilken frekvens företag genomför återköpsprogram och 

avvikande avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan med vilken frekvens företag genomför återköpsprogram och 

avvikande avkastning 

Denna hypotes syftar till att undersöka huruvida frekvensen med vilken återköpande företag initierar 

återköpsprogram korrelerar med avvikande avkastning, vilket tidigare studier tyder på (De Ridder, 

2015). 
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Hypotes 7: 

H0 = Det finns inget samband mellan återköpande företags skuldsättning och avvikande avkastning 

H1 = Det finns ett samband mellan återköpande företags skuldsättning och avvikande avkastning 

Denna hypotes avser att besvara om ett återköpande företags kapitalstruktur har någon korrelation till 

avvikande avkastning. Detta då företag antas ha en optimal kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 

1963) och strävan efter denna är en av de vanligaste anledningarna till att företag beslutar att 

genomföra återköp (Dittmar, 2000). 
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4. METOD 

I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt. Här redogörs för hur datainsamlingen har 

gått till samt vilka aspekter som studeras.  

 

4.1. Vetenskaplig utgångspunkt och tillvägagångssätt 

Denna studie använder en kvantitativ metod med deduktiv ansats vilket är lämpligt med hänsyn till 

studiens syfte och karaktär. Detta då majoriteten av de tidigare studier vilka är utgångspunkt och grund 

för arbetets hypoteser också till största del har varit kvantitativa forskningsarbeten. I sin beskrivning 

av kvantitativ forskning beskriver Bryman och Bell (2005) att tyngdpunkten ligger i den deduktiva 

teoriprövningen. Den deduktiva arbetsprocessen kan beskrivas som att, baserat på tidigare teorier, 

utveckla hypoteser. Därefter insamlas relevant data vilken sedan bildar empirin, hypoteserna kan 

därefter bekräftas eller avvisas och teorin utvärderas (ibid). 

 

4.2.  Datainsamling 

Denna studie använder sig av primär- och sekundärdata rörande företags återköp av aktier, 

kursutveckling och nyckeltal. Information gällande vilka företag som genomfört återköp och storleken 

av dessa samt företagens kursutveckling ha hämtats från Nasdaq Stockholm. De nyckeltal som nyttjas 

har hämtats från Bloomberg och Thomsson Reuters Eikon. För konvertering av utländska valutor till 

SEK så har historiska växelkurser hämtats från Bloomberg. Annonseringsdatum för initieringen av ett 

återköpsprogram har samlats in via protokoll från årsstämmor, årsredovisningar och pressmeddelande 

från företagen i fråga. 

 

4.3.  Urval 

Studien innefattar företag noterade på Stockholmbörsen som genomfört återköp under perioden 2009 

till och med 2012. Varje bolag följs individuellt under 12 eller 36 månader från den senaste 

kvartalsrapporten innan annonserande av återköpsprogram. Detta resulterar i ett eventfönster från 

december 2008 till mars 2015. För att kunna inkludera bolagen i studien krävs att tillräcklig 

bolagshistorik finns tillgänglig under perioden via Nasdaq, Thomson Reuters Eikon eller Bloomberg. 

Det krävs att bolagens nyckeltal är jämförbara och att bolagens återköp överstiger 0,1 procent av dess 

marknadsvärde vid tidpunkten för annonserandet.  
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4.4.  Bortfall 

Dessa selekteringskriterier har tillämpats på ett totalt ursprungligt urval bestående av 61 stycken bolag. 

Av dessa var fyra bankverksamheter som uteslöts då deras speciella karaktär försämrade 

jämförbarheten gentemot övriga bolag. Fem bolag gjorde återköp som var mindre än 0,1 procent av 

dess marknadsvärde på 12 månaders sikt och tre bolag gjorde återköp understigande 0,1 av dess 

marknadsvärde på 36 månaders sikt. Vidare förekom elva bortfall på grund av brist på information till 

följd av konkurser, sammanslagningar, uppköp och avnoteringar. Detta resulterade i ett kvarvarande 

urval av 42 stycken bolag för 12 månader och 44 stycken för 36 månader, se bilaga 1. 

 

4.5.  Eventstudie 

För att avgöra huruvida återköp genererar en avvikande avkastning genomförs en eventstudie. Denna 

metod nyttjas för att kunna urskilja företagsspecifika händelser från marknadsspecifika (Gilson & 

Black, 1995). För att fånga upp de långsiktiga effekterna har denna studie använt sig av ett 

eventfönster som sträcker sig upp till 36 månader med utgångspunkter från 2008 till 2012. Detta då 

studien ämnar undersöka effekterna på medellång- och lång sikt av återköp gjorda på den svenska 

marknaden sedan dessa blev lagliga år 2000 och samtidigt undvika den turbulens på marknaden som 

genererades av IT-kraschen och den amerikanska bostadskrisen 2007-2008. Valet att inte utföra en 

studie som består av ett eventfönster som överstiger 36 månader baseras på att den problematik som är 

förknippad med längre eventfönster minskas jämfört med de studier vars mätperiod sträcker sig över 

en längre tid. Denna problematik består framförallt av risken för systematiska fel vilken ökar ju längre 

period fönstret avser, att härleda eventuella effekter av eventet försvåras även ju längre tid 

mätperioden avser från den händelse som syftas till att studera (Ngatuni et al., 2006). Dataanalysen 

sker på 12 och 36 månaders sikt. På så vis möjliggörs även test av vilken mätperiod som är lämpligast 

med hänsyn till vad som avses mätas med de valda metoderna. 

 

Eventfönstret i denna studie tar sin början vid den senaste publika kvartalsrapporten före det datum på 

vilket företaget i fråga bemyndigades av ägarna att initiera ett återköpsprogram. Denna startpunkt har 

valts dels då detta möjliggör användandet av aktuell information från kvartalsrapporterna som är 

baserade på denna tidpunkt och dels då detta i enlighet med MacKinley (1997) kompenserar för det 

faktum att marknaden kan reagera på denna information före det slutgiltiga beslutet är fattat. 
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4.6.  Benchmark 

För att möjliggöra mätningar av avvikande avkastning krävs det att man kan definiera normal 

avkastning. Flertalet benchmarks används i detta sammanhang och valet av benchmark blir därmed en 

väsentlig del av denna eventstudie. MacKinlay (1997) talar om att det huvudsakligen finns två 

kategorier av sätt att mäta normal avkastning, statistiska och ekonomiska. Förstnämnda bygger på 

statistiska antaganden och utesluter ekonomiska argument. Sistnämnda bygger däremot på antaganden 

om investerares beteende och är därmed inte enbart baserat på statistiska antaganden. 

 

MacKinlay (1997) anger att constant mean return model är den enklaste modellen. Modellen utgår från 

att tillgångens normala avkastning är medelvärdet av dess tidigare avkastning. Trots dess enkelhet 

lyckas mer sofistikerade modeller många gånger inte bättre reducera variansen i avvikande avkastning. 

Det finns även multifaktormodeller, vilka är mer komplexa modeller. Dessa modeller har dock, 

gällande eventstudier, påvisats ha en begränsad förmåga att med hjälp av fler faktorer reducera 

variansen i avvikande avkastning. Förbättringar har uppnåtts främst då företag har tillhört samma 

bransch eller har liknande marknadsvärde (MacKinlay, 1997). 

 

Det finns även som tidigare nämnts ekonomiska modeller, två av dessa är capital asset pricing model 

(CAPM) och arbitrage pricing theory (APT). CAPM är en teori om jämvikt, innebärande att förväntad 

avkastning bestäms av tillgångens kovarians med marknadsportföljen. APT är en asset pricing model i 

vilken förväntad avkastning för en given tillgång är en linjär kombination av flera riskfaktorer. CAPM 

har fått kritik då modellens precision visat stora avvikelser, och APT modellens inkludering av fler 

faktorer ger en relativt liten förbättring (MacKinlay, 1997). 

 

Vidare anger MacKinley (1997)  att olika index kan användas som benchmark för att ställa tillgångens 

avkastning i relation till marknadens avkastning. Marknadens avkastning representeras vanligtvis av 

ett brett index som exempelvis S & P 500 eller ett branschindex. Detta kan potentiell vara bättre än 

constant mean return model då successiva marknadsrörelser inkluderas. Denna studie har valt 

huvudlistornas index OMXSPI som benchmark. Detta då studien syftar till att undersöka bolag på 

svenska marknaden och OMXSPI inkluderar samtliga bolag på Stockholmsbörsen. Vidare inkluderar 

urvalet i denna studie bolag från Small Cap, Mid Cap och Large Cap vilket är de listor som utgör 

OMXSPI (Nasdaq å.u.a), detta leder därmed till god jämförbarhet  
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4.7.  T-test 

För att testa hypotes 1, om det förekommer positivt avvikande avkastning, genomförs ett t-test. 

Wahlgren och Körner (2006) menar att t-test framförallt är lämpligt vid mindre stickprov, vilket 

därmed är passande i detta fall. Detta statistiska test nyttjas för att avgöra huruvida BHAR är skilt från 

noll och är tvåsidigt utformat. Detta innebär att det testar för både positiv och negativ avvikelse. För 

att undersöka om BHAR är positivt skilt från noll så krävs istället ett ensidigt test. Detta fås genom att 

halvera det p-värde som ges av det tvåsidiga testet. T-test beräknas enligt nedan (ibid): 

 

𝑡 =
�̅� − 𝜇0 

𝑠
√𝑛⁄

 

 

I studies fall är �̅� medelvärdet för BHAR,  𝜇0  är hypotesvärdet, i detta fall noll, s urvalets standard 

avvikelse och n är antalet observationer.    

 

4.8.  BHAR 

Två vanliga metoder för att mäta aktieavkastning under en period är BHAR (buy-and-hold-abnormal-

return) och CAR (Cumulated abnormal return). I CAR balanseras portföljen om periodiskt, vid 

praktisk tillämpning innebär detta stora transaktionskostnader för investeraren. I BHAR balanseras 

portföljen inte om och därför blir inte transaktionskostnaderna lika höga vilket mer realistiskt 

representerar en investerares situation (Ngatuni et al., 2006). Av denna anledning tillämpar denna 

studie BHAR. 

 

Det finns både forskare som argumenterar för och emot BHAR. Ritter (1991) samt Kothari och 

Warner (1997) förespråkar BHAR då ackumuleringseffekten av CAR leder till en systematisk positiv 

avvikande avkastning.  Medan Fama (1998) samt Mitchell och Standford (1997) med flera 

argumenterar för CAR. Enligt dem underpresterar BHAR då den sammansätter flera perioders 

avkastning. 

 

För att beräkna BHAR för investeringen, nedan betecknad som J, över tidsperioden t till T mäts det 

verkliga resultatet mot det förväntade. Den verkliga förändringen beräknas som ett sammansatt resultat 

över perioden t till T enligt följande formel: 

𝐵𝐻𝑅𝐽,𝑡,𝑇 =  [∏  (1 + 𝑅𝐽,𝑡

𝑇

𝑡=1

) − 1] ∗ 100 % 
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Medan det förväntade förändringen beräknas enligt följande formel: 

𝐸(𝐵𝐻𝑅𝐽,𝑡,𝑇) = [∏[1 + 𝐸(𝑅𝐽,𝑡)]

𝑇

𝑡=1

− 1] ∗ 100 % 

Den förväntade avkastningen, E, utgörs av förväntad avkastning på en aktie eller portfölj. 

För att beräkna BHAR jämförs den verkliga förändringen mot den förväntade enligt nedanstående 

formel: 

𝐵𝐻𝐴𝑅𝐽,𝑡,𝑇 = ∏[1 + 𝑅𝐽,𝑡]

𝑇

𝑡=1

− ∏[1 + 𝐸(𝑅𝐽,𝑡)]

𝑇

𝑡=1

 

I ovanstående formel subtraheras den förväntade förändringen från det verkliga. Kvarvarande summan 

är då den avvikande avkastningen för perioden (Ngatuni et al., 2006). 

 

4.9.  OLS 

Ordinary least squares, OLS, är den vanligaste metoden för att estimera linjära regressionsmodeller 

(Brooks, 2014). Det finns flera anledningar till dess popularitet. För det första är den lättanvänd. För 

det andra är OLS är en naturlig metod för estimering, vilket innebär att den effektivt använder 

strukturen i modellen. För det tredje, även om modellen inte är en linjär regression låter den 

regressionslinjens passning av OLS bli en optimal förutsägelse för den beroende variabeln. Detta ger 

OLS en robusthet som andra estimatorer inte får (Green, 2002). Tidigare studier som undersökt 

återköp utifrån liknande variabler som denna studie har använt sig av OLS, däribland Dittmar (2000) 

samt Andriosopulos et al. (2016). OLS metoden skattar en regression utifrån modellens mätpunkter. 

Metoden kvadrerar avståndet mellan mätpunkten och den skattade linjen och skapar den regression 

som minimerar summan av de kvadrerade residualerna (Brooks, 2014). 

 

4.9.1. OLS antaganden 

För att OLS skattningen ska vara konsekvent, opartisk och effektiv kräver den att fem antaganden är 

uppfyllda. Det första antagandet är att medeltalet av felen ska vara noll. Andra antagandet är att det 

råder homoskedacitet. Tredje antagandet är att feltermen är oberoende gentemot variablerna i 

modellen. Fjärde antagandet är att det inte förekommer multikolinjäritet. Slutligen är femte antagandet 

att mätpunkterna är normalfördelade. Nedan utvecklas antagandena vidare samt vilka tester studien 

genomför för att testa att de är uppfyllda.  
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4.9.2. Medelvärde 

Det första antagandet som behöver uppfyllas är E(ut)=0. Detta illustrerar att det snittmässiga värdet av 

felen skall vara noll. Om detta inte uppfylls för regressionen så kan två huvudsakliga problem uppstå. 

Det första av dessa är att R
2

 då kan bli negativt, detta skulle indikera att medelvärdet av �̅� förklarar mer 

av variationen i y än de oberoende variablerna. Det andra problemet är att lutningen av β̂  kan bli 

missvisande då ett intercept för y-axeln saknas (Brooks, 2014). Innefattar regressionen ett intercept så 

kan alltså däremot uppfyllandet av detta antagande inte fallera (Brooks, 2014).  

 

4.9.3. Homoskedasticitet 

Andra antagandet inom OLS är att variansen av standardfelet är konstant, vilket är känt som 

antagandet av homoskedasticitet. Om homoskedasticitet råder innebär det att mätpunkterna har en 

konstant spridning från den regressionslinjen. Om avvikelsen inte är konstant benämns det istället 

heteroskedasticitet. Det innebär att även när värdet är konstant så ökar variansen systematiskt vilket 

leder till att mätpunkterna inte har en konstant spridning från regressionen (Brooks, 2014). 

Det finns två metoder för att undersöka variansen av standardfelet. Dels går det att illustrera testet 

grafiskt för att undersöka ifall testpunkternas standardfel är konstant eller inte. Det finns även flera 

formella test som undersöker antagandet. De två vanligaste är White test och Goldfeld–Quandt test. 

White test är att föredra då det inte gör lika många antaganden kring heteroskedasticiteten (Brooks, 

2014). 

Ifall undersökningsdata tolkas utan att eventuell heteroskedasticitet åtgärdas kan det leda till felaktiga 

slutsatser. OLS kommer fortfarande tolka data objektivt men metoden är inte längre den mest lämpliga 

metoden för att estimera oberoende linjära funktioner (Brooks, 2014). Huruvida standardfelet är för 

stort eller för litet bestäms av formen på heteroskedasticiteten. Om exempelvis standardfelet är positivt 

korrelerat med kvadraten av en förklarande variabel leder det till att lutningen av OLS standardfel blir 

för svag. På liknande vis kommer lutningen bli för brant ifall standardfelet är omvänt relaterat till den 

förklarande variabeln (Brooks, 2014). 

 

4.9.4. Stabilitet 

För att göra en regressionsanalys lämplig för förutsägelse, är det fördelaktigt att inkludera flertalet 

variabler så att modellen fastställer reliabla och väl passande värden (Erees & Demirel, 2011). Många 

gånger är det dock svårt att inkludera alla variabler. Detta kan bero på att informationen inte är 
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tillgänglig eller att den inte går att mäta. Vilket naturligt leder till att vissa variabler utesluts från 

modellen. Uteslutningen av variabler vilka påverkar den beroende variabeln kan skapa systematiska 

fel. Anledningen till dessa systemfel är att uteslutna oberoende variabler kan ha en korrelation till de 

inkluderade oberoende variablerna.  Detta kan leda till skevhet gällande uppskattningen av modellens 

parametrar. Problem uppstår därmed då uteslutna variabler fångas upp i feltermen och därmed kan gå 

emot det viktiga kravet av en skattning utan systematiska fel (ibid).  

Vidare nämner författarna att om signifikanta variabler utesluts från OLS, innebär det även att de 

slutsatser som dras från hypotestester och konfidensintervall kan vara missvisande. Dock är en 

utesluten variabel inte alltid ett problem utan enbart under vissa omständigheter. Det är ett problem om 

en oberoende variabel är korrelerad med en annan variabel, vilken uteslutits, som påverkar den 

beroende variabeln. Uteslutning av variabler är många gånger ändå ett måste då det är svårt att mäta 

vissa variabler tillräckligt bra. Detta är något ekonomer ofta blir kritiserade för men därmed många 

gånger också svårt att förhindra (Erees & Demirel, 2011) 

För att testa huruvida det finns problem med utelämnade variabler finns det flertalet användbara 

tekniker. Ramsey Regression Equation Specification Error Test (RESET) är en reliabel metod för det 

syftet, testet är även lämpligt för en allmän analys av felspecificeringar i regressionsmodeller. RESET 

är ett av de äldsta specificeringstester för linjära regressionsmodeller och används frekvent fortfarande 

(Erees & Demirel, 2011). 

RESET testar följande hypoteser: 

H0: Modellen har inga uteslutna variabler 

H1: Modellen har uteslutna variabler 

 

4.9.5. Multikolinjäritet 

För att utveckla bra regressionsmodeller, och flera andra linjära modeller, krävs det att kovariaterna i 

modellen inte är för beroende av varandra. Problem med för högt beroende mellan kovariaterna kan 

skapa statistiska problem såsom sämre förutsägelseförmåga, det kan även ge felaktiga indikationer 

gällande resultatet (Chien-Chia, Yow-Jen & Hsun-Jung, 2015). Dock nämner Jayakumar och Sulthan 

(2014) att multikolinjäritet egentligen inte går mot de grundläggande antagandena bakom en 

regression men ändå kan skapa svårigheter. Om problematiken väl uppstår med multikolinjäritet är det 

bäst att utesluta överflödiga variabler i modellen. Författarna menar dock att uteslutandet av variabler 

inte är helt oproblematiskt då identifieringen av vilken variabel som är överflödig ibland kan vara svår.  
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För att upptäcka multikolinjäritet görs en variance inflation factor analys (VIF). Goméz, Pérez, Martin 

och Garcia anger att det finns en generellt accepterad tumregel att VIF-värden över 10 indikerar 

problem med multikolinjäritet. Författarna menar dock att det kan behövas ytterligare analys, i denna 

studie tillämpas därför även korrelationsmatris. En riktlinje för om ytterligare åtgärder bör vidtas är 

huruvida korrelationen mellan två oberoende variabler överstiger 0,8 eller ej (Westerlund, 2005). 

 

4.9.6. Normalfördelning 

En förutsättning för att kunna testa hypoteser rörande modellparametrarna enligt OLS är att 

normalfördelningsantagandet är uppfyllt (ut∼N(0, σ
2
)). För att testa huruvida detta antagande är 

uppfyllt eller ej nyttjar denna studie Jarque-Bera testet, vilket är ett av de mest frekvent använda 

normalfördelningstesten (Brooks, 2014). I detta test utvärderas om urvalet av data har en skevhet- och 

kurtosiskoefficient som motsvarar de värden som ges vid normalfördelning, noll respektive tre. 

Skevheten mäter om medelvärdet är asymmetriskt eller ej och definierar på så vis formen på linjen 

som grafiskt illustrerar distributionen. Kurtosis är ett mått på tjockleken för svansarna i 

normalfördelningskurvan.  Jarque-Bera kalkylerar dessa mått för datan genom att benämna dess fel 

u och deras standardavvikelse σ
2
 enligt följande där b1 är skevhet och b2 är kurtosis (Brooks, 2014), 

 

𝑏1 =
𝐸[𝑢3]

(𝜎2)
3

2⁄
                                         𝑏2 =

𝐸[𝑢4]

(𝜎2)2
 

 

Jarque-Bera nyttjar sedan dessa mått för att bedöma normalfördelningen enligt följande formel, där T 

är urvalets storlek (Brooks, 2014), 

𝑊 = 𝑇 [
𝑏1

2

6
+  

(𝑏2 − 3)2

24
] 

 

Resultatet denna ekvation ger jämförs sedan med det kritiska värdet, 5,99, för att avgöra huruvida 

nollhypotesen, (H0), om normalfördelning förkastas eller ej (Hill, Griffiths & Judge, 2001). 

4.10.  R
2
 

R
2
 mäter hur väl regressionsmodellen är anpassad till vald undersökningsdata, vilket mäts genom att se 

hur nära alla datapunkter är regressionslinjen. Detta svarar på hur modellens valda förklaringsvariabler 

kan förklara variationer i beroende variabel. 

R
2
 kan definieras som kvadraten av korrelationskoefficienten mellan värdena av den beroende 

variabeln och korresponderande värden från modellen. Per definition måste en korrelationskoefficient 
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befinna sig mellan -1 och 1 och eftersom R
2
 är kvadrerad ligger dess korrelationskoefficient mellan 0 

och 1. Ju högre korrelation som råder desto närmre 1 rör sig R
2
 (Brooks, 2014). 

R
2
 kan även definieras efter vad den försöker förklara, vilket är variationen av värdet av den beroende 

variabeln omkring dess medelvärde. Den totala variationen från den beroende variabeln omkring dess 

medelvärde kallas total sum of squares (TSS). Y betecknar den beroende variabeln och Ῡ dess 

medelvärde. 

TSS = ∑(𝑌𝑡 − Ῡ)2

𝑡

 

TSS delas upp i två delar, ESS och RSS (TSS = ESS + RSS). ESS, explained sum of squares, är 

summan av kvadraterna som kan förklaras av modellen. RSS, residual sum of squares, är resterade 

summa av kvadraterna som inte kan förklaras av modellen. Förklaringsgraden ges av: 

𝑅2 =
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
 

Här, lik tidigare definition blir förklaringsgraden mellan 0 och 1. Om ESS är lika med TSS, blir R
2
=1. 

Det innebär att TSS tillfullo förklaras av modellen (Brooks, 2014). 

Det finns tre problem med R
2
, det första av dessa är att den inte är lämplig att använda för att jämföra 

resultat mellan olika tester. Andra problemet är att R
2
 inte kan sjunka när det tillkommer fler 

testpunkter, med tillkommande data kan alltså bara förklaringsgraden öka eller förbli oförändrad. 

Denna egenskap gör det omöjligt att undersöka ifall den givna variabeln bör förekomma i modellen 

eller inte. Tredje problemet är att modellen inte kan inkludera alla värden för 

tidserieregressioner (Brooks, 2014). 

 

4.10.1. Justerad R
2
 

För att bemöta problemet att R
2
 inte kan sjunka med tillkommande data, kan justerad R

2 
nyttjas. 

Justerad R
2
 tar i beaktning om det tillkommer fler variabler och justerar för den minskade graden av 

frihet som tillkommer. Justerad R
2
 beräknas genom följande formel, 

 

𝐴𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑅2 = 1 − [
𝑇 − 1

𝑇 − 𝑘
∗  (1 − 𝑅2)] 

Ovanstående formel justerar R
2
 genom variabeln k, vilket är antalet variabler. Genom att k ökar 

kommer justerad R
2
 att minska. Den tillkommande variabeln måste således öka R

2
 mer än en ökning 
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av k minskar R
2
 för att justerad R

2
 ska öka.  Justerad R

2
 kan därför användas för att avgöra om en 

variabel bör inkluderas i modellen eller ej (Brooks, 2014). 

 

4.11. Metoddiskussion 

I kommande avsnitt kommer metodens tillvägagångssätt att granskas och diskuteras. 

 

4.11.1. Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet handlar i grunden om måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det finns tre 

faktorer som avgör om ett mått är reliabelt. Första faktorn är om måttet har stabilitet. Måttet 

undersöker stabiliteten över tid för att avgöra om fluktuationer kan ha påverkat resultatet. Det innebär 

att om samma undersökning sker vid två skilda tillfällen ska det inte vara stor skillnad mellan 

resultaten (Bryman & Bell, 2005). Andra faktorn är intern reliabilitet. Detta innebär, för ett mått med 

multipla indikationer, att indikationerna inte överensstämmer inbördes eller har samma följdriktighet 

(ibid). Tredje faktorn är interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabilitet innebär att resultatet kan 

påverkas av subjektiva bedömningar, det kan till exempel ske om det är flera olika observatörer och 

det finns risk att deras tolkningar inte överensstämmer (ibid).  

För uppnå stabilitet är studien avgränsad till efter finanskrisen 2007/2008 för att i största möjliga mån 

undersöka marknaden under så normala förhållanden som möjligt och därmed undvika problem med 

fluktuationer. För att säkerställa en hög intern reliabilitet så har de empiriska resultat som nåtts noga 

förankrats till de teorier som studien nyttjar. Utöver detta så är även de bolag som studien syftar till att 

undersöka av blandad karaktär sätt till storlek, bransch och geografiskt verksamhetsområde, precis 

som det index som används som benchmark. Därför bör rimligen omvärldshändelser påverka 

portföljen av återköpande bolag i liknande utsträckning som OMXSPI. Då denna studie genomgått en 

opponering samtidigt som stor noggrannhet har iakttagits rörande objektivitet har de problem som 

härstammar från interbedömarreliabilitet minimerats i största möjliga mån. 

Validitet behandlar frågan om huruvida de indikationer som utformats för att mäta ett begrepp, 

verkligen mäter det begreppet (Bryman & Bell, 2005). För att säkerställa att denna studie har hög 

validitet har den utformats likt tidigare undersökningar som ämnar undersöka liknande fenomen. 

Variabler valdes och testades likt de har gjort i tidigare studier för att få jämförbara resultat. Däremot 

finns en eventuell svaghet värd att diskutera rörande studiens validitet. För att undersöka hur 

informationsasymmetri korrelerar med avvikande avkastning nyttjar denna studie en proxy i form av 

marknadsvärde, vilket även tidigare studier har gjort (Dittmar, 2000). Detta är inte ett optimalt vis att 
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undersöka en variabel då det finns en risk att proxyn själv, i detta fall marknadsvärde, kan ha ett 

samband med avvikande avkastning och på så vis kan generera missvisande resultat. Denna risk anses 

dock inte tillräckligt stor för att avvisa denna metod då forskningen har etablerat att det finns ett 

samband mellan just marknadsvärde och informationsasymmetri (Vermaelen, 1981) och då andra 

studier som sagt även tillämpar denna metod. 

 

4.11.2. Replikation 

Replikation innebär att undersökningar skall kunna återupprepas och likvärdiga resultat då skall nås. 

Detta förutsätter minimering av möjliga felaktigheter och subjektivitet hos forskare. För att bekräfta 

resultat så skall undersökningar kunna återupprepas av oberoende forskare som därmed kan 

konfirmera resultatet. En förutsättning för detta är att de forskare som genomfört den ursprungliga 

studien är noga med att beskriva den metod som studien har nyttjat (Bryman & Bell, 2005). För att 

möjliggöra replikation av denna studie har metod, undersökning och resultat stegvis redovisats.  

 

4.11.3.  Urval- och bortfallsanalys 

En avgränsning har gjorts gentemot bolag som köpte tillbaka mindre än 0,1 % av sitt marknadsvärde. 

Denna gräns valdes då effekten av återköpet vid denna nivå antas vara försumbar. Effekten av att ta 

med dessa bolag skulle då bli att studiens resultat inte lika väl lyckas isolera effekten av återköpets 

påverkan. Utöver detta föll även bolag bort på grund av bristande information till följd av konkurser, 

sammanslagningar, uppköp och avnoteringar. En problematik som kan uppstå är survivorship bias, 

som innebär att endast bolag som överlevt upp och nedgångar återfinns i datamaterialet. Bolagen har 

därför med stor sannolikhet haft mer gynnsam utveckling än de bolag som inte återfinns (Brown, 

Goetzman, Ibbotson & Ross, 1992).  

 

4.11.4. Källkritik 

Datainsamlingen har skett via databaserna Bloomberg och Thomsson Reuters Eikon. Datan har 

kontrollerats mellan de två databaserna för att eliminera fel dels från källorna men även från misstag 

vid insamlingen. Information kring vilka företag som har genomfört återköp och hur stora dessa varit 

har inhämtats från Nasdaq Stockholm. Annonseringsdatum för återköp har hämtats från företagens 

protokoll från årsstämmor, årsredovisningar och pressmeddelanden. Det finns en risk för 

jämförbarheten inom datan inte är optimal då den inhämtats från olika databaser. Denna risk anses 
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dock vara liten då dessa databaser nyttjas frekvent av flertalet företag inom branschen och har matchas 

gentemot andra databaser. Teorier och forskningsresultat har hämtats från tidigare relevanta studier, 

forskningsartiklar och läroböcker. En risk värd att uppmärksamma är den som härstämmar från de 

äldre källorna då de resultat och slutsatser som presenteras i dessa riskerar att vara utdaterade och 

därför ej längre relevanta. För att undvika denna problematik så har dessa källor antingen styrkts av 

modernare forsking eller endast nyttjas för att beskriva hur vissa teorier har utvecklats. Författarna 

anser att samtliga källor är tillförlitliga och att studien har hög reliabilitet.  
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5. RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultatet från undersökningarna vilka ämnar besvara 

frågeställningarna. Inledningsvis sammanfattas resultatet på ett överskådligt vis, senare del består av 

en mer djupgående statistisk presentation. 

 

Resultaten avseende testerna för OLS antagandena gällande båda tidsperioderna, bekräftar att samtliga 

OLS antaganden är uppfyllda. T-testet påvisar att det förekommer en positivt avvikande avkastning för 

de båda undersökningsperioderna. Regressionen uppnår en högre förklaringsgrad på 12 månaders sikt 

med ett justerat R
2
 värde på 21,87 % relativt ett justerat R

2
 värde på 14,37 % på 36 månaders sikt. 

Gällande de oberoende variablerna visade fyra av fem signifikans på 12 månaders sikt medan en av 

sex oberoende variabeler visade signifikans på 36 månaders sikt.  

 

5.1. Signifikansnivå 

Signifikansnivån anger den nivån vilken är brytpunkten för huruvida nollhypotesen ska förkastas eller 

ej. Den exakta signifikansnivån benämns även p-värde. P-värdet kan beskrivas vara sannolikheten att 

felaktigt förkasta nollhypotesen (Brooks, 2014). Körner och Wahlgren (2006) anger att signifikansnivå 

på 5 % normalt används om inte någon speciell anledning föreligger. Samtliga OLS antaganden och t-

tester kommer därför att testas på 5 %. I enlighet med Brooks (2014) analyseras regressionen och dess 

variabler däremot istället utefter signifikansnivåer på 1 %, 5 % eller 10 %. Denna metod tillämpas i 

studien för att skapa en mer djupgående analys kring huvudundersökningen. 

 

5.1.1. T-test 

T-testet är utformat som en tvåsidig hypotesprövning, BHAR testades alltså både för positiv och 

negativ avvikelse från noll. BHAR påvisades vara avvikande med en signifikansnivå på 10 %. 

Nollhypotesen för hypotes 1, att BHAR inte påvisar en positiv avvikande avkastning för återköpande 

företag, är ensidig och därmed halveras p-värdet. Detta innebär att det förekommer positivt avvikande 

avkastning på 5 % -nivå på både 12 och 36 månaders sikt, se bilaga 2 och 9.   

 

5.2. Normalfördelning 

För att utvärdera huruvida regressionens residualer är normalfördelad eller ej så nyttjas Jarque-Bera 

testet. Utifrån detta resultat så kan det konstateras att för en tidsperiod på 12 månader så ska 

normalfördelning inte förkastas på signifikansnivån 5 %. Detta då Jarque-Bera resultatet är 0,503 och 
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därmed under det värde vilket krävs för att förkasta hypotesen, 5,99, se bilaga 3. Normalfördelning 

kan inte heller förkastas vid nyttjande av ett eventfönster på 36 månader då denna undersökning ger ett 

Jarque-Bera värde på 0,980. Detta innebär att normalfördelningsantaget för OLS är uppfyllt och 

därmed inte utgör ett hinder för nyttjandet av någon av modellerna, se bilaga 10. 

 

5.3.  Homoskedasticitet 

För att testa huruvida variansen av standardfelet är konstant, innebärande att homoskedasticitet råder, 

görs White test. Nollhypotesen anger att homoskedasticitet råder i kontrast till den alternativa 

hypotesen vilken anger att heteroskedasticitet råder. På 12 månaders sikt påvisar White test ett p-värde 

på 0,646 vilket medför att vi inte kan förkasta nollhypotesen om att homoskedasticitet råder på 5 % 

nivån, se bilaga 4. På 36 månaders sikt påvisas ett lägre P-värde men fortfarande över 5 %. Detta 

innebär att nollhypotesen om homoskedasticitet inte kan förkastas, se bilaga 11. Därmed är ett av 

grundantagandena för OLS uppfyllt för båda tidsperioderna. 

 

5.4.  Stabilitet 

Det är viktigt att säkerställa att det inte finns någon problematik med att modellen utesluter oberoende 

variabler, vilka påverkar den beroende variabeln och är korrelerade till de oberoende inkluderade 

variablerna. Detta innebär att feltermen ska vara oberoende gentemot variablerna i modellen. För att 

säkerställa att så är fallet görs ett RESET test med nollhypotesen att modellen inte har några uteslutna 

variabler mot den alternativa hypotesen att modellen har uteslutna variabler. Resultatet ger p-värdet 

0,306 på 12 månaders sikt och 0,069 på 36 månaders sikt, bilaga 5 och 12. Detta innebär att 

nollhypotesen inte kan förkastas i någon av undersökningarna. Modellerna uppfyller därmed kravet på 

en skattning utan systematiska fel och feltermen är därmed också oberoende gentemot variablerna i 

modellen vilket är ett av grundantagandena för OLS. 

 

5.5.  Multikolinjäritet 

För att granska om kovariaterna i modellen är beroende av varandra görs en korrelationsmatris. Det 

framgår av matriserna att inga värden överstiger 0,8, se bilaga 6 och 13. Ingen problematik finns 

därmed rörande multikolinjäritet vilket är en förutsättning för OLS, därför behöver inga åtgärder 

vidtas. För att ytterligare säkerställa att det inte förekommer multikolinjäritet görs en VIF analys. Det 

framgår av resultatet att inget värde överstiger 10 på 12 månaders sikt och inte heller på 36 månaders 

sikt, se bilaga 7 och 14, vilket ytterligare påvisar avsaknaden av multikolinjäritet. 
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 Tabell 1 
 Regressionsanalys 12 månader 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 (Modell 6) 

Återköpsstorlek 2,7276*** 2,8538*** 2,7368*** 2,8800*** 3,0978*** 2,7952*** 

Skuldsättning   0,9250 1,4439 1,5006 1,7260* - 

Likvida medel     1,4153 1,3393 1,3063 0,6407 

Market-To-Book       1,3871 2,0129* 1,8476* 

Marknadsvärde         -1,7593* -1,5390 

Konstant -0,3166 -0,7845 -1,5483 -2,0718** -2,3133** -1,5740 

R2 0,1568 0,1749 0,2162 0,2550 0,3140 0,2572 

Justerat R2 0,1357 0,1326 0,1544 0,1744 0,2187 0,1769 

*=p<0,10             

**=p<0,05             

***=p<0,01             
 

5.6.  Medelvärde 

Då regressionsmodelen har ett intercept, C, så är det första OLS antagandet rörande medelfel (E(ut)=0) 

uppfyllt och utgör därför ingen problematik för nyttjandet av modellen, se bilaga 8 och 15. 

 

5.7.  Regressionsanalys 

5.7.1. 12 månader 

När alla de oberoende variablerna är inkluderade, i modell 5, så uppnås en förklaringsgrad på 31,4 %. I 

samma modell så uppnås ett justerat R
2
-värde av 21,87 %. Den oberoende variabel som uppvisar störst 

signifikans är återköpsstorleken som är signifikant på 1 % -nivå i samtliga modeller, se tabell 1 och 

bilaga 8. Utöver denna variabel så uppvisas ingen signifikans på denna nivå, däremot på 10 % -nivå 

för Market-To-Book, marknadsvärde och skuldsättningsgrad i modell 5 där alla oberoende variabler är 

inkluderade. Värt att notera är att det justerade R
2
-värdet i modell 2 sjunker gentemot det värde som 

ges av modell 1. Den oberoende variabel som inkluderas i modell 2, och som inte är en del av modell 

1, är skuldsättningsgraden. Detta minskade förklaringsvärde indikerar att skuldsättningsgraden i denna 

modell minskar effektiviteten vilket illustreras av justerat R
2
. Intressant är däremot att just denna 

oberoende variabel i modell 5 uppvisar en signifikans på 10 % -nivå. Denna paradox kan förklaras av 

det faktum att de oberoende variablerna samverkar med varandra och på så vis kan 

skuldsättningsgraden uppnå signifikans i den fullständiga modellen då antalet oberoende variabler den 

kan interagera med ökat från en till fyra. 

 

Modell 6 illustrerar effekten av att exkludera skuldsättningsgraden från modell 5. Detta sänker 

förklaringsvärdena till 25,72 % för R
2
 respektive 17,69 % för justerat R

2
. Värt att notera är även att 

den oberoende variabeln marknadsvärde inte längre är signifikant på 10 % -nivå när 

skuldsättningsgraden exkluderas. 
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 Tabell 3 
Regressionsanalys backward elimination method 36 månader       

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Skuldsättning 0,6274 

     
Likvida medel -0,6936 -0,9754         

Frekvens -1,3847 -1,3563 -1,1014       

Marknadsvärde -1,6584 -1,6161 -1,5337 -1,4160 

 

  

Market-To-Book 1,4682 1,4530 1,3829 1,5946 1,1198   

Återköpsstorlek 2,6748** 2,6378** 2,4527** 2,5355** 2,6487** 2,5415** 

Konstant 0,2193 0,4703 0,0646 -1,1906 -1,1401 -0,4713 

R2 0,2503 0,2423 0,2233 0,1992 0,1590 0,1333 

Justerat R2 0,1287 0,1426 0,1437 0,1391 0,1180 0,1127 

*=p<0,10             

**=p<0,05             

***=p<0,01             
 

 Tabell 2 
Regressionsanalys 36 månader           

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Återköpsstorlek 2,5415** 2,5541** 2,4747** 2,6201** 2,5702** 2,6748** 

Skuldsättning   0,4739 0,3648 0,3893 0,5289 0,6274 

Likvida medel     -0,1753 -0,2937 -0,3165 -0,6936 

Market-To-Book       1,1542 1,6520 1,4682 

Marknadsvärde         -1,4608 -1,6584 

Frekvens           -1,3847 

Konstant -0,4713 -0,6566 -0,4167 -0,9880 -1,0894 0,2193 

R2 0,1333 0,1380 0,1387 0,1671 0,2114 0,2503 

Justerat R2 0,1127 0,0960 0,0741 0,0817 0,1077 0,1287 

*=p<0,10             

**=p<0,05             

***=p<0,01             
 

5.7.2. 36 månader 

Tabell 2 illustrerar att den fullständiga regressionsanalysen, modell 6, för 36 månader endast uppvisar 

signifikans för återköpsstorleken, på 5 % -nivå. Vid denna modell uppgår R
2
-värdet samt det justerade 

R
2
-värdet till 0,250 respektive 0,129. Då endast en oberoende variabel gav signifikanta resultat har 

backward elimination method tillämpas för att undersöka huruvida detta är den kombination av 

oberoende variabler som uppnår den högsta förklaringsgraden eller ej. Tabell 3 tillämpar denna metod, 

vilken stegvis tar bort den oberoende variabel som har högst p-värde (Breaux, 1968). Denna 

regressionsanalys uppnår sitt högsta justerade R
2
-värde vid modell 3 vilket uppgår till 0,1437. Den 

regression som bäst förklarar den positivt avvikande avkastningen på 36 månaders sikt innefattar alltså 

de oberoende variablerna frekvens, marknadsvärde, Market-To-Book och återköpsstorlek. 
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6. ANALYS 

I följande kapitel analyseras resultatet från föregående kapitel och förklaras utifrån den teoretiska 

och praktiska referensramen från tidigare kapitel. Analysen behandlar studiens frågeställningar. 

 

6.1.  Avvikande avkastning 

T-testet visar att det förekommer en positivt avvikande avkastning för svenska återköpande företag på 

både 12 och 36 månaders sikt under perioden december 2008 till mars 2015. Överavkastning påvisas 

på signifikansnivån 5 % för båda perioderna med ett medelvärde av BHAR som slår marknaden med 

7,88 % på 12 månaders sikt och 22,43 % på 36 månaders sikt, se bilaga 2 respektive 9. 

Detta resultat skiljer sig från de studier genomförda av bland annat Scholes (1969), Fama (1998) samt 

Fangjian och Sheng, (2016) som fann att det inte förekom någon överavkastning vid återköp. Däremot 

är studiens resultat i linje med Lakonishok och Vermaelen (1990) Mitchell och Stafford (1997) samt 

Andriosopoulus et al. (2016). Då denna oenighet råder inom forskningen är det svårt att dra några 

generella slutsatser för återköps inverkan på aktiekurser globalt sett, delvis på grund av de olika 

reglementen som reglerar respektive lands marknad. Denna studie kan dock ge en indikation på att den 

svenska marknaden efter finanskrisen 2007/2008 enligt Famas (1970) definition inte är fullt effektiv 

rörande återköp. Grunden till detta är troligen förekomsten av monopolistisk information hos det 

återköpande företaget då flertalet studier fann att den vanligaste orsaken för återköp var att företaget 

upplevde aktien som felaktigt prissatt av marknaden. Detta styrks ytterligare av det faktum att insiders 

nyttjar sitt informationsövertag gentemot marknaden. 

 

6.2.  Market-To-Book 

På 12 månaders sikt uppvisade Market-To-Book signifikans på 10 % -nivå, se bilaga 8. Nollhypotesen 

kan därmed förkastas och denna studie kan uppvisa ett positivt samband mellan återköpande företags 

Market-To-Book och avvikande avkastning. På 36 månaders sikt försvagas sambandet och är inte 

längre signifikant, nollhypotesen kan därmed inte förkastas, se bilaga 15. 

Market-To-Book är positivt korrelerad med BHAR, bolag som värderas högt i förhållande till sina 

tillgångar får alltså en högre avvikande avkastning. Detta står i kontrast till tidigare teorier, såsom 

market timing, att bolag tidsmässigt anpassar sina återköp till när de anser att bolaget är undervärderat. 

En möjlig förklaring till den positiva korrelationen mellan återköpande företags Market-To-Book och 

avvikande avkastning skulle kunna vara att små tillväxtbolag ofta har höga Market-To-Book 
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värderingar. Småbolag är dessutom enligt Ben-Rephael et al. (2013) bättre på att tidsmässigt anpassa 

sina återköp så att deras pris för aktieåterköp är lägre än det genomsnittliga marknadspriset. 

 

6.3.  Företags storlek 

Resultatet på 12 månaders sikt påvisar att marknadsvärde är signifikant på 10 % och nollhypotesen ska 

därför förkastas, se bilaga 8. Denna studie kan därmed påvisa ett samband mellan återköpande företags 

storlek och avvikande avkastning på 12 månaders sikt. På 36 månaders sikt uppnår inte 

marknadsvärde en tillräcklig signifikans för att förkasta nollhypotesen, se bilaga 15.   

Marknadsvärdet är negativt korrelerat till BHAR, både på 12 och 36 månaders sikt, en minskning i 

marknadsvärde leder alltså till en ökning i BHAR. Mindre företag vilka genomför återköpsprogram 

har alltså generellt större avvikande avkastning. Därmed finns ingen anledning att motsätta sig 

Vermaelens (1981) teori om att informationsvärdet är större hos mindre företag vilka genomför 

återköp. Detta tyder också på att informationsasymmetrin är större hos mindre företag, vilket Dittmar 

(2000) angav. 

 

6.4.  Återköpsstorlek 

Resultatet visar att återköpsstorlek är den variabeln vilken påvisat lägst p-värden och är därmed den 

mest signifikanta variabeln i regressionerna både på medellång och lång sikt, se bilaga 8 och 15. Detta 

innebär att den bäst lyckas förklara BHAR relativt övriga variabler. Återköpsstorlek är positivt 

korrelerad till BHAR innebärande att en ökning av återköpsstorleken medför en ökning i BHAR. Detta 

ter sig logiskt då tidigare forskning har uppmärksammat avvikande avkastning hos återköpande 

företag, därför bör följaktligen återköpets storlek vara en väsentlig variabel. En möjlig orsak till den 

höga signifikansen är att återköp har ett signalvärde för marknaden och med att återköpsstorlek ökar 

blir även signalvärdet större. 

Denna studie utgår inte från den bemyndigade storleken på återköp utan fokuserar enbart på det 

faktiska återköpets realiserade storlek. Resultatet avfärdar inte att signaleringen är viktigt i 

sammanhanget men framhäver framför allt att den faktiskt realiserade återköpsstorleken har en stark 

påverkan på den avvikande avkastningen. 
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6.5. Frekvens 

Variabeln frekvens går inte att mäta på 12 månaders sikt då återköpsprogram normalt sett endast kan 

initieras en gång per år, samtliga bolag för denna tidsperiod i studien har frekvensen ett. På 36 

månaders sikt sjunker justerad R
2
 med att variabeln frekvens tas bort, den tillför alltså till att förklara 

överavkastningen, se tabell 3. Frekvens uppnådde inte signifikans vilket innebär att nollhypotesen inte 

kan förkastas, se bilaga 15. Studien kan därför inte påvisa ett signifikant samband mellan vilken 

frekvens ett företag genomför återköpsprogram och avvikande avkastning. Frekvens är negativt 

korrelerad mot BHAR, innebärandes att när frekvensen på återköpsprogram ökar minskar 

överavkastningen. 

Detta står i kontrast med De Ridders (2015) undersökning på den svenska marknaden. Enligt den har 

företag med högre frekvens högre avvikande avkastning, alltså en positiv korrelation. De Ridders 

undersökning tydde vidare på att annonserandet av återköp på medellång sikt mottogs bättre av 

marknaden för företag som sällan genomförde återköp. Då denna studie undersöker frekvens på 36 

månaders sikt, vilket inte är kort sikt, därmed är det inte heller troligt att frekvensen skall ha någon 

större effekt på hur marknaden reagerar på annonsonerandet av återköpsprogram. 

 

6.6.  Likvida medel 

Storleken på återköpande företags kassa var den enda oberoende variabeln som inte uppvisade 

signifikans på varken 12 eller 36 månaders sikt, se bilaga 8 och 16. Detta innebär att nollhypotesen 

inte kan förkastas och att denna studie inte kan påvisa ett samband mellan återköpande företags 

relativa storlek på likvida medel och avvikande avkastning. På 12 månaders sikt bidrog likvida medel 

till att förklara BHAR då det justerade R
2
-värdet ökade, så var inte fallet på 36 månaders sikt, där det 

justerade R
2
-värdet

 
minskade, se tabell 1 och 3. Variabeln skiljde sig även åt baserat på de olika 

tidshorisonterna rörande hur den korrelerade mot BHAR. På 12 månaders sikt var likvida medel 

positivt korrelerad mot BHAR, innebärandes att en ökning i likvida medel bör leda till en ökning av 

BHAR, se bilaga 8. På 36 månaders sikt var likvida medel negativt korrelerad, se bilaga 16. Detta 

innebär därför följaktligen att när likvida medel minskar bör överavkastningen öka. 

Att denna variabel ej uppvisade signifikans för någon av de två tidsperioderna kan delvis förklaras av 

att återköp är ett alternativ till att investera kapital. Återköpen genomförs då endast när det inte finns 

några attraktiva investeringar, vilket därmed innebär att företag som har överskott av likvida medel 

kan välja återköp vid brist på alternativ och därför inte bidrar på en signifikant nivå till 

överavkastningen bland återköpande företag. 
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6.7.  Skuldsättning 

Variabeln skuldsättning har på 12 månaders sikt en signifikansnivå på 10 % och nollhypotesen kan 

därför förkastas, se bilaga 8. Denna studie kan därmed påvisa ett signifikant samband mellan 

återköpande företags skuldsättning och avvikande avkastning. På 36 månaders sikt uppnår variabeln 

skuldsättning inte tillräcklig signifikans för att förkasta nollhypotesen, se bilaga 16. På både 12 och 36 

månaders sikt är det en positiv korrelation mellan skuldsättning och överavkastning. Detta innebär att 

med ökande skulder, i förhållande till eget kapital, ökar avkastningen. Eftersom resultatet påvisar ett 

sådant samband bör det finnas en optimal kapitalstruktur som bolaget strävar efter vilket Myers (1984) 

angav. Genom att genomföra återköp lyckas bolagen därmed förbättra sin kapitalstruktur. Den 

förbättrade kapitalstrukturen kan i sin tur eventuellt förklara den överavkastning som återköpande 

bolag uppnår, dock kan inte resultatet på 36 månaders sikt konfirmera detta då variabeln inte uppnådde 

signifikans. 

En möjlig förklaring till sambandet mellan skuldsättning och överavkastning är att företagsledningen 

lånar kapital till återköp när de anser att bolaget är undervärderat. Det som då kan leda till avvikande 

avkastning är det signalvärde som existerar då ett företag ökar skuldsättningen trots de framtida krav 

på kassaflöden som är förknippade med belåning. Detta signalerar därmed till marknaden att ledningen 

har tillgång till monopolistisk information. Därmed indikerar resultatet också att det är rimligt att 

signalvärdet bakom ökningen i skuldsättningen bidrar till att förklara ökningen i BHAR. 

 

6.8.  Skillnad avseende tidsperiod 

Det framgår tydligt av regressionerna att både förklaringsgraden och den justerade förklaringsgraden 

är lägre på lång sikt och variablerna får lägre signifikans, se bilaga 8, 15 och 16. Vilket innebär att det 

linjära sambandet försvagas och variablerna lyckas inte förklara BHAR med samma precision som på 

12 månaders sikt. Vidare bör det uppmärksammas att White test och RESET kan konstatera på 5 % 

nivån att det inte råder en problematik härstammandes från uteslutning av variabler eller 

heteroskedasticitet på 36 månader, se bilaga 11 respektive 12. Dock syns på 36 månaders sikt lägre p-

värden än på 12 månaders sikt. Vilket tyder på att modellen inte har lyckats förklara sambandet lika 

väl på lång sikt, vilket är möjligt då fler händelser hinner inkorporeras i event fönstret och påverka 

BHAR.  
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7. SLUTSATS 

I följande kapitel redovisas författarnas egna reflektioner och funderingar kring resultatet. 

Denna uppsats har med hjälp av t-testet lyckats påvisa att det förekommer avvikande avkastning för 

återköpande bolag på svenska marknaden under perioden december 2008 till mars 2015. Uppsatsen 

har även lyckats säkerställa flertalet variabler vilka signifikant påverkar denna avvikande avkastning 

på medellång och lång sikt med hjälp av regressionsmodeller. 

Det kan anses nonchalant att rakt av avfärda att det råder effektiva marknader baserat endast på detta 

resultat från denna studie. Speciellt med tanke på att marknader kan skilja sig kraftigt från varandra, 

exempelvis avseende regelverk. Dock är denna studie långt från ensam om att uppmärksamma 

signifikant positivt avvikande avkastning hos återköpande bolag. Baserat på en samlad 

helhetsbedömning av tidigare studier och vårt resultat finns ingen anledning att anse svenska 

marknaden vara helt utan informationsasymmetri och därmed inte heller fullt effektiva. 

Företags storlek kan konstateras vara en viktig variabel på medellång sikt för att förklara den 

avvikande avkastningen. Resultatet från denna undersökning stödjer tidigare studier rörande att 

informationsasymmetrin är större för mindre bolag. Annonseranden av återköp är därmed mer 

informationsmässigt värdefulla för marknaden gällande mindre bolag, vilket bidrar till en ökning i 

BHAR. Detta samband visades även på lång sikt om än inte på signifikant nivå. 

Undersökningens resultat påvisar, med hjälp av Market-To-Book, att bolag som är högre värderade 

genererar större avvikande avkastning. Vilket innebär att företag inte nödvändigtvis återköper sina 

egna aktier då de är lågt värderade. Detta stödjer alltså inte tidigare forskning utan tyder på att det 

omvända sambandet råder på den svenska marknaden under den undersökta tidsperioden. Samma 

korrelation påvisades på lång sikt dock inte på signifikant nivå. 

Skuldsättning är en variabel som signifikant förklarar BHAR på 12 månaders sikt men ej på 36 

månaders sikt. Resultatet på medellång sikt indikerar att företag försöker uppnå förbättringar i sin 

kapitalstruktur och det finns ett signalvärde bakom en ökning av skuldsättningen. Signalvärdet och 

optimeringen av kapitalstrukturen leder till en ökning av BHAR.  

Återköpsstorleken är den av enda de oberoende variablerna för vilken signifikans kunde påvisas för 

båda tidsperioderna och den som bäst förklarar överavkastningen i BHAR. Återköpsstorleken är 

positivt korrelerad med BHAR, innebärandes att då återköpsstorleken ökar stiger även BHAR.  
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Frekvens uppvisade inte signifikans på lång sikt och är inte mätbar på medellång sikt, det blir därmed 

svårt att dra en slutsats kring dess inverkan på BHAR. Det resultat som nåddes för 36 månader 

indikerar dock att frekvensen av återköpsprogram inte har någon större effekt på avkastningen. Denna 

studie kan alltså inte stödja tidigare studier vilka har fått ett högt förklaringsvärde för denna variabel.  

Likvida medel uppvisade varken signifikans på medellång eller lång sikt. Resultaten för de olika 

tidsperioderna avseende denna variabel uppvisade olika korrelation gentemot BHAR vilket ytterligare 

försvårar fastställandet av en slutsats rörande dess påverkan på avkastingen. Trots att denna variabel i 

tidigare forskning har visat sig vara lämplig för att förutsäga återköp har den inte lyckats förklara den 

avvikande avkastningen i denna studie. 

Från regressionerna framgår det att fyra av de fem oberoende variablerna uppvisar signifikans på 

medellång sikt jämnfört med endast en av sex på lång sikt. Modellen försämras alltså märkbart med att 

eventfönstret blir längre. Detta leder till slutsatsen att de variabler som inkluderas i regressionen är 

mer lämpliga för att förklara positivt avvikande avkastning på medellång sikt än på lång sikt. 

 

7.1.  Förslag till vidare forskning 

Vi har under arbetets gång haft en rad reflektioner och idéer som inte varit möjliga att undersöka 

vidare med hänsyn till den begränsade tidsramen. Detta hoppas vi istället ska ge inspiration till vidare 

studier inom området. 

Det har genomförts mycket forskning rörande återköp på andra marknader än den svenska, detta då det 

inte blev lagligt i Sverige förrän år 2000. Under arbetets gång har vi funnit ett fåtal studier vilka 

behandlar olika tidsperioder på den svenska marknaden, vilket också har lett till skiftande resultat 

beroende på undersökningsperiod. Den svenska marknaden har därmed ett behov av ytterligare 

forskning som undersöker hela tidsperioden från att det blev lagligt fram tills idag. Detta skulle 

möjliggöra mer reliabla och generaliserbara resultat avseende återköp på den svenska marknaden. 

Precis som med tidigare nämnd problematik med begränsade undersökningsperioder finns potentiellt 

en liknande problematik vid val av benchmark. Detta då valet av benchmark är avgörande för att 

definiera den avvikande avkastningen och tidigare studier ofta använder olika benchmarks, vilket leder 

till varierande resultat. Det skulle därför vara intressant att se studier som nyttjar olika benchmarks i 

samma undersökning. Vilket bör leda till att framtida studiers reliabilitet blir mindre beroende av valet 

av benchmark. 
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Gällande de variabler som använts i regressionen råder det inget tvivel om att samtliga variabler är 

intressanta och har bidragit till att förklara BHAR på medellång sikt, både baserat på denna 

undersökning och tidigare forskning. Trots att regressionen blev lyckad finns det fortfarande en 

påtaglig felterm. Det finns alltså okända variabler vilka ännu inte definierats som skulle kunna bidra 

med ytterligare klarhet till studien, framförallt på längre sikt. Detta innebär att framtida studier bör 

söka vidare efter att inkludera ytterligare variabler vilka skulle kunna bidra med ökad förståelse för 

fenomenet. 
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9. BILAGOR 

Bilaga 1: 
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12 månader: 

Bilaga 2: 

Hypothesis Testing for BHAR  

Date: 01/06/17   Time: 12:45  

Sample: 1 42   

Included observations: 42  

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000  

    
    Sample Mean =  0.078757  

Sample Std. Dev. =  0.297172  

    

Method Value Probability 

t-statistic 1.717539 0.0934 

    
    

 

Bilaga 3: 
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Series: Residuals

Sample 1 42

Observations 42

Mean      -8.99e-17

Median   0.009442

Maximum  0.589955

Minimum -0.430967

Std. Dev.   0.246139

Skewness   0.092479

Kurtosis   2.496738

Jarque-Bera  0.503093

Probability  0.777597
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Bilaga 4: 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 0.721236     Prob. F(20,21) 0.7656 

Obs*R-squared 17.10214     Prob. Chi-Square(20) 0.6463 

Scaled explained SS 9.403133     Prob. Chi-Square(20) 0.9778 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 12:34   

Sample: 1 42    

Included observations: 42   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.241425 0.107901 2.237463 0.0362 

LIKVIDA_MEDEL^2 -0.876045 1.112981 -0.787116 0.4400 

LIKVIDA_MEDEL*MARKET_TO_BOOK 0.228960 0.175010 1.308268 0.2049 

LIKVIDA_MEDEL*MARKNADSVARDE -1.58E-05 1.61E-05 -0.977760 0.3393 

LIKVIDA_MEDEL*SKULDSATTNING 0.606507 1.134211 0.534739 0.5984 

LIKVIDA_MEDEL*ATERKOPSSTORLEK -1.874430 8.643871 -0.216851 0.8304 

LIKVIDA_MEDEL -0.098754 0.498802 -0.197983 0.8450 

MARKET_TO_BOOK^2 0.030919 0.012790 2.417371 0.0248 

MARKET_TO_BOOK*MARKNADSVARDE -2.81E-07 5.15E-07 -0.545543 0.5911 

MARKET_TO_BOOK*SKULDSATTNING 0.061531 0.045170 1.362215 0.1876 

MARKET_TO_BOOK*ATERKOPSSTORLEK 0.459492 0.963671 0.476814 0.6384 

MARKET_TO_BOOK -0.194463 0.079745 -2.438569 0.0237 

MARKNADSVARDE^2 6.16E-12 8.27E-12 0.744101 0.4651 

MARKNADSVARDE*SKULDSATTNING -4.71E-06 3.86E-06 -1.219735 0.2361 

MARKNADSVARDE*ATERKOPSSTORLEK 4.67E-06 4.80E-05 0.097279 0.9234 

MARKNADSVARDE 2.95E-06 3.41E-06 0.863106 0.3978 

SKULDSATTNING^2 -0.009842 0.042822 -0.229837 0.8204 

SKULDSATTNING*ATERKOPSSTORLEK 0.739186 4.020127 0.183871 0.8559 

SKULDSATTNING -0.064938 0.140978 -0.460625 0.6498 

ATERKOPSSTORLEK^2 -11.22266 25.28635 -0.443823 0.6617 

ATERKOPSSTORLEK 0.221180 3.097259 0.071412 0.9437 

     
     R-squared 0.407194     Mean dependent var 0.059142 

Adjusted R-squared -0.157384     S.D. dependent var 0.073232 

S.E. of regression 0.078784     Akaike info criterion -1.937356 

Sum squared resid 0.130346     Schwarz criterion -1.068521 

Log likelihood 61.68447     Hannan-Quinn criter. -1.618894 

F-statistic 0.721236     Durbin-Watson stat 2.105412 

Prob(F-statistic) 0.765605    
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Bilaga 5: 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: BHAR C LIKVIDA_MEDEL MARKET_TO_BOOK 

        MARKNADSVARDE SKULDSATTNING ATERKOPSSTORLEK 

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  1.039460  35  0.3057  

F-statistic  1.080478 (1, 35)  0.3057  

Likelihood ratio  1.276962  1  0.2585  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.074385  1  0.074385  

Restricted SSR  2.483957  36  0.068999  

Unrestricted SSR  2.409572  35  0.068845  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -0.211268  36   

Unrestricted LogL  0.427214  35   

     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: BHAR   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 12:33   

Sample: 1 42    

Included observations: 42   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.128230 0.153758 -0.833971 0.4100 

LIKVIDA_MEDEL 0.071062 0.512010 0.138791 0.8904 

MARKET_TO_BOOK 0.050026 0.040620 1.231541 0.2263 

MARKNADSVARDE -1.22E-06 1.03E-06 -1.187268 0.2431 

SKULDSATTNING 0.078535 0.087111 0.901551 0.3735 

ATERKOPSSTORLEK 2.585412 3.525006 0.733449 0.4682 

FITTED^2 1.448395 1.393410 1.039460 0.3057 

     
     R-squared 0.334512     Mean dependent var 0.078757 

Adjusted R-squared 0.220429     S.D. dependent var 0.297172 

S.E. of regression 0.262383     Akaike info criterion 0.312990 

Sum squared resid 2.409572     Schwarz criterion 0.602601 
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Log likelihood 0.427214     Hannan-Quinn criter. 0.419144 

F-statistic 2.932167     Durbin-Watson stat 1.469414 

Prob(F-statistic) 0.020060    

     
     

 

Bilaga 6: 

 ATERKOPSSTORLEK LIKVIDA_MEDEL MARKET_TO_BOOK MARKNADSVARDE SKULDSATTNING 

ATERKOPSSTORLEK  1.000000  0.175861 -0.069762  0.020978 -0.202969 

LIKVIDA_MEDEL  0.175861  1.000000  0.070836 -0.047531 -0.439827 

MARKET_TO_BOOK -0.069762  0.070836  1.000000  0.388906 -0.045907 

MARKNADSVARDE  0.020978 -0.047531  0.388906  1.000000  0.096167 

SKULDSATTNING -0.202969 -0.439827 -0.045907  0.096167  1.000000 

 

Bilaga 7: 

Variance Inflation Factors  

Date: 01/06/17   Time: 12:35  

Sample: 1 42   

Included observations: 42  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.011166  6.796974  NA 

LIKVIDA_MEDEL  0.123322  2.786020  1.259240 

MARKET_TO_BOOK  0.001245  3.579083  1.208351 

MARKNADSVARDE  8.88E-13  1.398096  1.206209 

SKULDSATTNING  0.005420  1.920559  1.281839 

ATERKOPSSTORLEK  3.397579  1.801555  1.068744 
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Bilaga 8: 

 

Dependent Variable: BHAR   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 12:31   

Sample: 1 42    

Included observations: 42   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.244446 0.105671 -2.313284 0.0265 

LIKVIDA_MEDEL 0.458751 0.351172 1.306344 0.1997 

MARKET_TO_BOOK 0.071020 0.035282 2.012898 0.0517 

MARKNADSVARDE -1.66E-06 9.42E-07 -1.759338 0.0870 

SKULDSATTNING 0.127072 0.073621 1.726047 0.0929 

ATERKOPSSTORLEK 5.709966 1.843252 3.097767 0.0038 

     
     R-squared 0.313968     Mean dependent var 0.078757 

Adjusted R-squared 0.218686     S.D. dependent var 0.297172 

S.E. of regression 0.262676     Akaike info criterion 0.295775 

Sum squared resid 2.483957     Schwarz criterion 0.544013 

Log likelihood -0.211268     Hannan-Quinn criter. 0.386764 

F-statistic 3.295139     Durbin-Watson stat 1.537786 

Prob(F-statistic) 0.014958    
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36 månader: 

Bilaga 9: 

Hypothesis Testing for BHAR  

Date: 01/06/17   Time: 13:02  

Sample: 1 44   

Included observations: 44  

Test of Hypothesis: Mean =  0.000000  

    
    Sample Mean =  0.224332  

Sample Std. Dev. =  0.834160  

    

Method Value Probability 

t-statistic 1.783893 0.0815 

    
    

 

Bilaga 10: 
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Series: Residuals

Sample 1 44

Observations 44

Mean       7.07e-17

Median   0.011108

Maximum  1.559500

Minimum -1.335037

Std. Dev.   0.735142

Skewness  -0.028655

Kurtosis   2.271236

Jarque-Bera  0.979700

Probability  0.612718
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Bilaga 11: 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 2.078238     Prob. F(13,30) 0.0483 

Obs*R-squared 20.84905     Prob. Chi-Square(13) 0.0760 

Scaled explained SS 10.41133     Prob. Chi-Square(13) 0.6600 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 12:55   

Sample: 1 44    

Included observations: 44   

Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.060044 0.724961 1.462209 0.1541 

ATERKOPSSTORLEK^2 128.2509 393.8025 0.325673 0.7469 

ATERKOPSSTORLEK*FREKVENS -18.06124 22.66610 -0.796839 0.4318 

ATERKOPSSTORLEK*MARKET_TO_BOOK -1.834769 7.470970 -0.245586 0.8077 

ATERKOPSSTORLEK*MARKNADSVARDE -2.63E-05 0.000478 -0.055053 0.9565 

ATERKOPSSTORLEK 23.20187 44.73197 0.518686 0.6078 

FREKVENS^2 -0.575063 0.701088 -0.820243 0.4185 

FREKVENS*MARKET_TO_BOOK 0.139596 0.394320 0.354017 0.7258 

FREKVENS*MARKNADSVARDE 3.98E-06 1.37E-05 0.289252 0.7744 

MARKET_TO_BOOK^2 0.049294 0.069618 0.708060 0.4844 

MARKET_TO_BOOK*MARKNADSVARDE -1.10E-06 2.15E-06 -0.511188 0.6130 

MARKET_TO_BOOK -0.301734 0.541660 -0.557055 0.5816 

MARKNADSVARDE^2 3.47E-11 7.64E-11 0.453393 0.6535 

MARKNADSVARDE -1.02E-05 1.99E-05 -0.511560 0.6127 

     
     R-squared 0.473842     Mean dependent var 0.528150 

Adjusted R-squared 0.245840     S.D. dependent var 0.602369 

S.E. of regression 0.523112     Akaike info criterion 1.795328 

Sum squared resid 8.209379     Schwarz criterion 2.363025 

Log likelihood -25.49722     Hannan-Quinn criter. 2.005858 

F-statistic 2.078238     Durbin-Watson stat 2.673552 

Prob(F-statistic) 0.048313    
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Bilaga 12: 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: BHAR C ATERKOPSSTORLEK FREKVENS 

        MARKET_TO_BOOK MARKNADSVARDE  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  1.872197  38  0.0689  

F-statistic  3.505122 (1, 38)  0.0689  

Likelihood ratio  3.882150  1  0.0488  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  1.962510  1  1.962510  

Restricted SSR  23.23862  39  0.595862  

Unrestricted SSR  21.27611  38  0.559898  

     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL -48.38907  39   

Unrestricted LogL -46.44799  38   

     
          

Unrestricted Test Equation:   

Dependent Variable: BHAR   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 12:54   

Sample: 1 44    

Included observations: 44   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.049765 0.363402 -0.136941 0.8918 

ATERKOPSSTORLEK 1.367163 11.00387 0.124244 0.9018 

FREKVENS 0.001404 0.338999 0.004143 0.9967 

MARKET_TO_BOOK 0.064827 0.108071 0.599855 0.5522 

MARKNADSVARDE -2.79E-06 2.79E-06 -1.000446 0.3234 

FITTED^2 0.933539 0.498633 1.872197 0.0689 

     
     R-squared 0.288908     Mean dependent var 0.224332 

Adjusted R-squared 0.195344     S.D. dependent var 0.834160 

S.E. of regression 0.748263     Akaike info criterion 2.384000 

Sum squared resid 21.27611     Schwarz criterion 2.627298 

Log likelihood -46.44799     Hannan-Quinn criter. 2.474226 

F-statistic 3.087793     Durbin-Watson stat 1.893462 

Prob(F-statistic) 0.019542    
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Bilaga 13: 

 ATERKOPSSTORLEK FREKVENS MARKET_TO_BOOK MARKNADSVARDE 

ATERKOPSSTORLEK  1.000000 -0.039550 -0.100331 -0.125906 

FREKVENS -0.039550  1.000000 -0.225792 -0.183167 

MARKET_TO_BOOK -0.100331 -0.225792  1.000000  0.396218 

MARKNADSVARDE -0.125906 -0.183167  0.396218  1.000000 

 

Bilaga 14: 

Variance Inflation Factors  

Date: 01/06/17   Time: 12:58  

Sample: 1 44   

Included observations: 44  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.138888  10.25587  NA 

ATERKOPSSTORLEK  50.50974  2.067430  1.024968 

FREKVENS  0.089175  5.237998  1.071409 

MARKET_TO_BOOK  0.010602  3.648349  1.226991 

MARKNADSVARDE  7.64E-12  1.412659  1.211947 

    
    

 

Bilaga 15: 

Dependent Variable: BHAR   

Method: Least Squares   

Date: 01/06/17   Time: 16:49   

Sample: 1 44    

Included observations: 44   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.024077 0.372677 0.064604 0.9488 

FREKVENS -0.328907 0.298622 -1.101415 0.2775 

MARKET_TO_BOOK 0.142399 0.102968 1.382941 0.1746 

ATERKOPSSTORLEK 17.43144 7.107021 2.452707 0.0188 

MARKNADSVARDE -4.24E-06 2.76E-06 -1.533746 0.1332 

     
     R-squared 0.223317     Mean dependent var 0.224332 

Adjusted R-squared 0.143657     S.D. dependent var 0.834160 

S.E. of regression 0.771921     Akaike info criterion 2.426776 

Sum squared resid 23.23862     Schwarz criterion 2.629525 

Log likelihood -48.38907     Hannan-Quinn criter. 2.501965 

F-statistic 2.803388     Durbin-Watson stat 1.899596 

Prob(F-statistic) 0.038769    
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Dependent Variable: BHAR

Method: Least Squares

Date: 01/09/17   Time: 16:57

Sample: 1 44

Included observations: 44

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.096985 0.442293 0.219277 0.8276

ATERKOPSSTORLEK 20.67558 7.729899 2.674754 0.0111

FREKVENS -0.441599 0.318915 -1.384692 0.1744

LIKVIDA_MEDEL -0.778175 1.121922 -0.693609 0.4923

MARKET_TO_BOOK 0.153100 0.104279 1.468183 0.1505

MARKNADSVARDE -4.67E-06 2.82E-06 -1.658409 0.1057

SKULDSATTNING 0.135830 0.216504 0.627379 0.5343

R-squared 0.250264     Mean dependent var 0.224332

Adjusted R-squared 0.128686     S.D. dependent var 0.834160

S.E. of regression 0.778640     Akaike info criterion 2.482373

Sum squared resid 22.43235     Schwarz criterion 2.766222

Log likelihood -47.61221     Hannan-Quinn criter. 2.587638

F-statistic 2.058456     Durbin-Watson stat 1.949662

Prob(F-statistic) 0.082108

     
Bilaga 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


