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Sammanfattning 
 
I Sverige har ett förbud mot återköp av aktier funnits sedan 1895 och avsikten med detta var att 
skydda företagets borgenärer. Under 1990-talet rådde en återköpshysteri i Europa, men Sverige 
valde länge att stå utanför. Den 16 mars 2000 blev det även tillåtet för svenska börsbolag att köpa 
tillbaka egna aktier från sina aktieägare. Bara under det första året passade de svenska 
börsbolagen på att köpa egna aktier till ett värde av 30 miljarder kronor. Återköpens enkelhet och 
flexibilitet nyttjades flitigt av företagen, däremot argumenterades det samtidigt emot förfarandet 
bland annat för att aktiekursen kunde bli manipulerad. Under 2005 gick börsen över förväntan 
vilket medförde att vinsterna gjorde de stora börsbolagen övermåttligt välkonsoliderade. Återköp 
började diskuteras än flitigare som ett alternativ att skifta ut kapital och företag såsom Volvo, 
Handelsbanken och Nordea var aktuella för återköp. Denna information och ovanstående 
resonemang ledde in oss på följande problemformulering. 
 
Varför väljer företag att genomföra återköp av egna aktier? 
 
Syftet med uppsatsen var att skildra ett återköpsförfarande för svenska börsnoterade företag och 
identifiera deras bakomliggande motiv. Vidare hade vi två delsyften med studien, det första var 
att klargöra huruvida återköp av aktier är ett substitut eller ett komplement till utdelning 
respektive extrautdelning. Det andra delsyftet var att skapa en förståelse för vilka fördelar 
respektive nackdelar och risker som kan förekomma för återköpande företag.  
 
Utifrån våra syften har vi strävat efter att skapa en förståelse för varför svenska företag väljer att 
genomföra återköpsprogram. Detta är något vi starkt kopplar till det hermeneutiska synsättet och 
eftersom vi ville undersöka vissa faktorer närmare än vad den positivistiske forskaren generellt 
gör, anser vi själva att vi präglats av den hermeneutiska kunskapssynen. Vidare är uppsatsen 
skriven ur ett företagsperspektiv och vi har genomfört kvalitativa intervjuer över telefon med 
representanter från några av de största bolagen verkande i Sverige. Vår kunskap inom ämnet var 
inledningsvis relativt begränsad, därför ansåg vi det nödvändigt att först läsa in oss på området 
innan vi undersökte verkligheten. Detta medförde att det deduktiva angreppssättet blev ett 
naturligt val. 
 
I teorikapitlen har vi presenterat de huvudsakliga utskiftningsmetoderna företagen har till 
förfogande då kapital skall föras över till aktieägare. Vidare har vi gått igenom lagstiftningen som 
finns i Sverige, olika metoder som företag har till sitt förfogande för att återköpa aktier och de 
motiv som ligger bakom förfarandet. Teoretiskt förekommer det ett antal motiv till varför 
börsnoterade företag genomför återköp av egna aktier och till de mest frekventa motiven hör 
återköp för att förbättra kapitalstrukturen eller att signalera undervärdering. Avslutningsvis har vi 
berört de nackdelar och risker som finns med återköp. 
 
Fördelar med återköp är bland annat att den inte skapar lika stora förväntningar från aktieägare, 
men en risk som finns är att företag väljer att tillfredställa kortsiktiga behov vilket kan leda till 
negativa effekter i framtiden. Det absolut starkaste motivet till varför svenska börsnoterade 
företag genomför återköp av egna aktier visade sig vara för att de vill hålla rätt mängd 
överskottskapital i bolaget, det vill säga genom att justera sin kapitalstruktur.  
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1 INLEDNING 
 
Uppsatsens inledning skall ge läsare en kunskapsmässig förståelse för det problemområde vi vill 
belysa. Bakgrunden ligger som underlag och ger en bättre infallsvinkel till vår 
problemdiskussion där problemet diskuteras och förankras till teoretiska aspekter.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
För att återföra överskottsmedel till aktieägare kan företag idag välja att använda sig av bland 
annat återköp av aktier, inlösen av aktier eller utdelning. Dessa har lite olika egenskaper men 
utdelning är det mest uppenbara och flitigast nyttjade sättet. 1  Däremot har återköp av aktier 
blivit företags nya trend och börsbolag med finansiell styrka väljer idag många gånger hellre 
återköp av aktier än att höja sin utdelning.2 Mot denna bakgrund leder vi vidare till vår 
problemdiskussion. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Under 1960-talet ökade intresset för återköp av egna aktier dramatiskt i USA. Undersökningar 
visade då att de enda effekterna ett återköp hade var att aktieägare kunde göra skattevinster 
eftersom inkomst av kapital beskattades lägre än utdelning i USA.  På 1970–talet användes dock 
metoden av företag för att stabilisera kursen på den oroliga aktiemarknaden som rådde. De 
återköpande företagens aktiekurser utvecklades mer positivt än vad företag som inte förvärvade 
egna aktier gjorde.3  Under 1980-talet upplevde USA en stor återköpshysteri som tog ny fart i 
slutet på nittiotalet. Denna trend spred sig samtidigt vidare ut över Europa.4 
 
De flesta länder i Europa hakade på den återköpshysteri som rådde i USA, men Sverige valde 
länge att stå utanför.5 I Sverige har nämligen ett förbud mot återköp av aktier funnits sedan 1895 
och avsikten med detta var att skydda företagets borgenärer. Eftersom återköp av aktier innebär 
en nedsättning av företags aktiekapital får företag mindre kapital att täcka förluster med och 
borgenärerna blir därmed mer lidande vid en eventuell konkurs.6  Lagutskottet kom trots detta 
med ett betänkande 1999 att publika aktiebolag, vars aktier är noterade vid en börs eller annan 
reglerad marknad, ska kunna förvärva och överlåta egna aktier. Huvudsyftet med propositionen 
var främst att ge publika aktieföretag ytterligare en möjlighet att överföra intjänade vinstmedel. 7 
 
Den 16 mars 2000 blev det, efter mer än 100 år, åter tillåtet för svenska börsbolag att köpa 
tillbaka egna aktier från sina aktieägare. Bara under det första året passade de svenska 
börsbolagen på att köpa egna aktier till ett värde av 30 miljarder kronor och mer än 80 miljarder 

                                                 
1 Lars Frick, ,“Återköp gynnar småsparare”. www.N24.se,  11 november 2005. 
2 Dan Lucas, “Återköp – en märklig modevåg på aktiemarknaden”. Dagens nyheter, 7 november 2004, s C02. 
3 Anders Nilfjord, ”Den svenska aktiemarknadens reaktion på återköpsprogram”.  
4 C. Meyner, ”USA – feber smittar Sverige”. Svenska Dagbladet, 18 februari 2000, s 60. 
5 Sophie Belfrage, ”Dags för återköp av aktier”. Finanstidningen, 31 juli 1998. 
6 Regeringens proposition, 1999/2000:34, s 53. 
7 Ibid., s 53. 



~ INLEDNING ~ 

 2 
 

kronor har slussats från företagen till aktieägare sedan återköpen blev tillåtna. 8 Utgångspunkterna 
för återköp av egna aktier var bland annat att det i vissa situationer är ett bättre sätt att belöna 
aktieägare än andra utskiftningsmetoder. Fördelar som nämns i förhållande till inlösen av aktier 
är att aktierna som återköps kan säljas vidare, behållas eller makuleras, men vid inlösen kan de 
bara makuleras. Till skillnad från ordinarie kontantutdelningar har återköp av aktier också en 
större handlingsfrihet för att det kan göras när som helst under året.9  
 
Argument mot återköp var att förfarandet kunde användas till att bland annat manipulera företags 
aktiekurs. Internationella studier har nämligen visat att företag som förvärvat egna aktier kunde 
redovisa en väsentligt mer positiv kursutveckling på sina aktier än företag som inte förvärvat 
egna aktier. Investors verkställande direktör, Marcus Wallenberg, talade för att en stark finansiell 
ställning bör användas till lönsamma investeringar i den egna verksamheten istället för att köpa 
tillbaka sina egna aktier. Direktören menade att det är viktigt att företag har en stark 
balansräkning som klarar starka konjunkturnedgångar.10  
 
2005 var däremot återköp av aktier ett stort samtalsämne i det svenska näringslivet.11 Börsen gick 
över förväntan vilket medförde att vinsterna gjorde de stora börsbolagen övermåttligt 
välkonsoliderade. Bland de företag som aviserade massiva återköpsprogram eller som av olika 
skäl förmodades lansera nya som alternativ till stora utdelningar fanns SSAB, Volvo, Astra 
Zeneca, Nordea, SHB, Swedish Match, Electrolux och Telia Sonera.12 Med denna information 
och mot ovanstående resonemang leder vi vidare till följande problemformulering. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Varför väljer företag att genomföra återköp av egna aktier? 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att skildra ett återköpsförfarande för svenska börsnoterade företag och 
identifiera deras bakomliggande motiv. 
 
 
1.4.1 Delsyften 
 
Att klargöra huruvida återköp av aktier är ett substitut eller ett komplement till utdelning 
respektive extrautdelning. 
 
Att skapa en förståelse för vilka fördelar respektive nackdelar och risker som kan förekomma för 
återköpande företag. 
                                                 
8 Nils-Olof Ollevik, ”Börsbolagens aktieåterköp - Stinna kassor skiftas ut”. Dagens nyheter, 19 november 2005. 
9 Sophie Belfrage, ”Dags för återköp av aktier”. Finanstidningen, 31 juli 1998. 
10 Dan Lucas, “Återköp – en märklig modevåg på aktiemarknaden”. Dagens nyheter, 7 november 2004, s C02. 
11 Nils-Olof Ollevik, ”Börsbolagens aktieåterköp - Stinna kassor skiftas ut”. Dagens nyheter, 19 november 2005. s 
C02. 
12 Ibid., s.C02. 
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2 TEORETISK METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för de förutsättningar vi tror kan ha påverkat uppsatsen. Genom att 
tydliggöra dessa vill vi öka läsares förståelse för hur vi arbetat och ge dem möjligheten att själva 
bedöma hur mycket vi påverkat utgången av studien. 
 
 
2.1 Förförståelse 
 
I detta avsnitt ämnar vi redogöra för vår förförståelse, genom detta vill vi ge läsare en möjlighet 
att bedöma studiens objektivitet. Objektivitet är något som aldrig helt och hållet kan uppnås men 
i och med att vi skildrar vår förförståelse hoppas vi kunna klargöra på vilket sätt våra personliga 
förutsättningar kan ha påverkat arbetet. Det vill säga, de utgångspunkter som har inspirerat eller 
på annat sätt påverkat hur det material vi framställt i denna studie lagts fram. 
 
Vi studerar båda på Handelshögskolan på Umeå Universitet med inriktning mot redovisning och 
är för närvarande inne på sista terminen. Under D-kurserna i Corporate Finance kom vi i kontakt 
med återköp och fann det intressant. Möjligheten att behandla återköp i D-uppsatsen såg vi som 
inspirerande. Det var svårt att ha någon egentlig uppfattning eftersom vi inte hade och fortfarande 
inte har någon praktisk erfarenhet av återköp. Därmed var det också svårt att inledningsvis sätta 
oss in i den problematik som möjligtvis kunde finnas med denna metod. Våra uppfattningar 
byggde till allra största del på det vi läst i kurslitteratur och vetenskapliga artiklar från USA samt 
en del artiklar i svensk dagspress som publicerats under de senaste tio åren.  
 
Vår förförståelse kring återköp har byggts upp och formats av det vi har läst under 
datainsamlingens gång. Vi fick uppfattningen om att återköp var en metod som var här för att 
stanna och det mesta vi läste till en början var positivt inställt till den relativt nya metoden. 
Således blev vår inställning till återköp också ganska positiv, men desto djupare vi grävde inom 
ämnet desto mer kunde vi se att det inte bara fanns positiva sidor med återköp. Våra år på Umeå 
Universitet har också lärt oss att förhålla oss kritiska till den data som samlas in, oavsett om den 
ger en positiv eller negativ bild av ämnet. Vi anser själva att vi har eftersträvat en neutral linje 
mellan det positiva och negativa, men är fullt medvetna om att de analyser och slutsatser som vi 
gjort möjligtvis inte till fullo når upp till vår neutrala målsättning. Vi vill dock påpeka att det är 
främst åsikter från de intervjuade som vi lyfter fram vilket gör att vår subjektiva uppfattning av 
ämnet får ett mindre utrymme i arbetet. Vidare så har vi försökt att leta teorier och 
kunskapsmässig bakgrund till ämnet som stöder både negativa och positiva aspekter av återköp. 
Detta för att ge läsare en bättre förståelse av vilka olika faktorer som kan påverka om ett företag 
väljer att återköpa eller inte. 
 
 
2.2 Ämnesval 
 
Den 10 mars 2000 tilläts svenska företag att förvärva sina egna aktier. Metoden sägs vara både 
snabbare och enklare än de andra utskiftningsmetoderna. Bolagen ges en intressant metod att 
kunna hantera sitt överskottskapital på ett effektivt sätt. När vi läste D-kursen i företagsekonomi 
berörde vi detta område och tyckte båda att det kändes intressant att undersöka mer noggrant. 
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Under kursens gång var det främst de amerikanska reglerna vi studerade eftersom metoden har 
funnits där sedan länge och den bristande informationen vi fick kring svenska återköp gjorde att 
vi därför tyckte att det skulle vara intressant att undersöka hur det fungerar i Sverige. I samband 
med återköp nämns numera många stora svenska företag såsom Volvo, Nordea och SHB i 
pressen. Den nya trenden verkar vara att använda sig av återköpsmetoder och allt fler företag 
planerar att genomföra sina återköpsprogram. Svenska företag har getts en tredje 
utskiftningsmetod och vi vill undersöka de bakomliggande faktorerna varför återköpsmetoden har 
blivit så populär och varför den många gånger väljs framför andra utskiftningsmetoder. 
 
 
2.3 Kunskapssyn 
 
Det som styr hur forskare uppfattar och tolkar olika händelser är kunskapssynen. Den handlar om 
vilken verklighetsuppfattning som de har.13 Kunskapssynen delas vanligtvis upp i två delar inom 
vetenskapsteorin, positivistisk och hermeneutisk.14 Hermeneutiker förespråkar förståelse medan 
positivister vill förklara resultatet.15 Vi anser själva att vi präglas av det hermeneutiska synsättet 
eftersom vi vill undersöka vissa faktorer närmare än vad den positivistiska kunskapssynen 
generellt gör. Det som kännetecknar den positivistiska kunskapssynen är främst generalisering 
och objektivitet16, vilket vi inte direkt eftersträvar. Självklart vill vi uppnå en relativt objektiv 
studie, men med vår bristfälliga tidsram och ekonomiska utrymme anser vi det i princip omöjligt 
att genomföra så många intervjuer att vi skulle kunna generalisera våra resultat. Vi menar också 
att vårt ämne bör tolkas i ord snarare än att mätas i siffror för att kunna få det bästa 
forskningsresultatet. Detta främst för att återköpsmetoden fortfarande är så ny i Sverige och det 
kan finnas många aspekter och åsikter som kan komma fram under en intervju, vår uppfattning är 
att en enkätundersökning inte skulle fånga dessa på samma sätt. Vårt främsta mål har också varit 
att skapa en förståelse för varför svenska företag väljer att genomföra återköpsprogram vilket vi 
anser vara mycket starkt kopplat till det hermeneutiska synsättet.  
 
 
2.4 Perspektiv 
 
För att läsare skall få möjligheten att veta hur författarna har sett verkligheten och vilka aspekter 
de har bedömt som viktiga bör studiens perspektiv beskrivas. Perspektiv kan sägas vara vilka 
utgångspunkter och synvinklar som författarna har använt i studien.17 Eftersom vi eftersträvar att 
identifiera de bakomliggande faktorerna till varför svenska börsnoterade aktiebolag gör återköp 
av egna aktier, vill vi självklart undersöka detta ur deras perspektiv. Vi har alltså valt att skriva 
uppsatsen ur ett företagsperspektiv där vi tydligt kan beskriva i uppsatsen vilka lagar och regler 
som företagen måste följa för att sedan belysa de teoretiska fördelar och nackdelar som återköp 
kan medföra. Analyser och slutsatser som sedan har gjorts bygger på företagsperspektivet där vi 
försöker lyfta fram och poängtera viktiga aspekter som kommit fram under studiens gång. Vi har 
genomgående eftersträvat att inte blanda ihop våra subjektiva åsikter med det företagsperspektiv 
                                                 
13 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 10. 
14 Thorsten Thuren, Vetenskapsteori för nybörjare, (Stockholm: Liber AB, 1996), s 14. 
15 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 55. 
16 Ulrica Nylén, Att presentera kvalitativ data: Framställningsstrategier för empiriredovisning, (Malmö: Liber 
Ekonomi, 2005), s 157. 
17 Ulf Lundahl, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s 62 f. 



~ TEORETISK METOD ~ 

 5 
 

som presenteras och vi har därför varit noga med att visa vart våra subjektiva influenser har tagit 
form.     
 
 
2.5 Angreppssätt 
 
Inom forskningsmetodik talas det främst om det induktiva och det deduktiva angreppssättet.18 Det 
deduktiva angreppssättet utgår från befintliga teorier för att sedan forma hypoteser som testas mot 
verkligheten. Ett induktivt angreppssätt utgår däremot från verkligheten för att sedan skapa nya 
teorier.19 Inledningsvis kände vi att vår kunskap inom ämnet var relativt begränsad och insåg att 
en djupare inläsning på området var nödvändig. Det finns en oerhört stor mängd litteratur 
publicerad varför vi ansåg det nödvändigt att först läsa in oss på området innan vi undersökte 
verkligheten, detta medförde att det deduktiva angreppssättet således blev ett naturligt val. 
Resultatet av inläsningen blev en teoretisk grund och utifrån den plockade vi ut de aspekter vi 
ansåg vara intressanta och mest väsentliga att undersöka i vår studie. Den teoretiska grunden 
skulle sedan testas empiriskt och eftersom deduktion oftast har en objektiv verklighetssyn20 
gjordes detta i form av telefonintervjuer. Där kunde vi använda respondenternas svar och 
samtidigt samla in kvalitativ och förhållandevis objektiv data kring ämnet.  
  
Kvalitativ data kännetecknas av att den berättar något typiskt för en undersökningsenhet, men det 
är däremot inte mätbart.21 Vår strävan har hela tiden varit att ta reda på hur företagen ser på 
återköp som utskiftningsmetod, vi har således inte haft någon ambition att mäta eller kvantifiera 
respondenternas åsikter utan endast försöka förstå betydelsen av denna utskiftningsmetod och hur 
den används i praktiken bland de svenska företagen.  
 
 
2.6 Val av metod 
 
För att erhålla en god förståelse för ämnet kände vi direkt att intervjuer skulle ge oss utförligare 
och bättre empiri än vad till exempel en enkätundersökning skulle göra. Intervjuer gav oss 
möjligheten att ställa följdfrågor, be respondenterna utveckla deras svar och förklara företeelser 
vi inte förstod. Således blev målsättningen att utföra studien med en kvalitativ forskningsmetod. 
Den kvalitativa forskningsmetoden är bra när man undersöker något på djupet och vill skapa en 
djupare förståelse i ämnet22. Varje intervju blir därför något tidsmässigt krävande och detta 
medför att antalet respondenter som används i studien ofta är relativt få.23.  
 
Vår första tanke var att vi skulle åka ner till Stockholm och genomföra personliga intervjuer med 
de olika finanscheferna för de företag som vi valt ut i vår studie. Vi började ringa runt till de olika 
företagen och de visade sig ganska snabbt att det var svårt att samla ihop intervjuerna så att vi 

                                                 
18 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 54. 
19 Lars-Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber Ekonomi, 
1999), s 218. 
20 Maj-Britt Johansson-Lindfors. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 55. 
21 Knut Halvorsen. Samhällsvetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 1992), s 78.  
22 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik : om kvalitativa och kvantitativa metoder, (Lund: 
Studentlitteratur, 1997), s 78.  
23 Ibid., s 78.  
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skulle kunna göra utföra dem under en och samma vecka. Eftersom vi varken hade råd eller tid 
att åka ner till Stockholm flera gånger för att kunna genomföra alla intervjuer så valde vi att göra 
dem per telefon istället. Vi ansåg att den tillförlitlighet som vi möjligtvis missade på grund av att 
vi inte genomförde intervjuerna öga mot öga troligtvis inte var av så stor betydelse att det 
verkligen hade varit värt all den tid och pengar som det skulle ha kostat oss, istället blev det alltså 
telefonintervjuer som vi spelade in med hjälp av bandspelare. Sammanfattningsvis tycker vi att 
vår empiriinsamling var förhållandevis snabb och effektiv med tanke på svårigheterna med att få 
tag på lämpliga respondenter som hade tid för en intervju. 
 
 
2.7 Urval av sekundära källor 
 
När vi skulle samla in våra sekundära källor började vi med att söka på Umeå 
Universitetsbiblioteks databaser efter artiklar i svensk dagspress för att bilda oss en uppfattning 
om hur debatten sett ut i svensk media de senaste åren. De databaser som vi främst använde var 
artikelsök och affärsdata och vi sökte bara på svenska sökord såsom återköp, aktiebolag, aktier 
och så vidare. Dessa sökord kombinerade vi samtidigt med olika företag som vi trodde skulle 
kunna vara aktuella med återköp. När vi sedan blivit något insatta i den aktuella debatten kring 
återköp ville vi hitta mer fakta och teorier kring ämnet.  
 
Vi valde att leta böcker kring återköp på Umeås Universitetsbibliotek, men det var inte så lätt 
som vi hoppades på och det visade sig att bibliotekets databaser såsom Ebsco och Emerald blev 
vårt främsta verktyg för att kunna samla in vårt huvudsakliga material till våra teoretiska 
utgångspunkter. På dessa databaser sökte vi på ord som repurchase, stock, common, share och så 
vidare. Många vetenskapliga artiklar lyckades vi även hitta genom sökmotorn google scholar. Det 
visade sig finnas ett stort utbud av vetenskapliga artiklar att välja mellan vilket var bra för dessa 
kan betraktas som pålitliga sekundära källor24. Vi har inte läst igenom alla på grund av 
tidsmässiga skäl, vi har sållat bort många artiklar genom att läsa rubrikerna och sedan läsa 
igenom sammanfattningarna. På så vis har vi fått en viss aning om det varit något för vår uppsats. 
De artiklar som känts intressanta har vi sedan läst noggrant för att få ut det viktigaste av varje till 
vår uppsats. 
 
 
2.8 Kritik mot sekundära källor 
 
Det är viktigt att författarna förhåller sig kritiskt till källorna som de använder under sin 
forskning.25 Kritiken bör sedan redogöras för att ge läsare en bättre förståelse för källornas 
trovärdighet.26 Inom vetenskaplig metod pratar de främst om tre kritiska kriterier för sekundära 
källor, tendens- och beroendekritik samt ett samtidskrav. Beroendekritik innebär en kritisk 
inställning till informationens ursprung. Detta för att undvika att samla in all information från 
samma källa och på så vis erhålla en alltför likartad och ensidig information.27 Det finns en 

                                                 
24 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003),s 16. 
25 Lotte Rienecker & Peter Stray Jorgensen. Att skriva en bra uppsats (Lund: Wallin & Dalholm, 2004), s 143. 
26 Rolf Ejvegård. Vetenskaplig metod (Lund: Studentlitteratur, 2003),s 47. 
27 Lars-Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber Ekonomi, 
1999), s 151. 
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otrolig mängd artiklar och forskningsarbeten skrivna inom området vilket har gett oss 
möjligheten att använda många olika källor, problemet för oss har varit att gallra bort irrelevant 
information och hitta det passande materialet. Framförallt har tidsaspekten spelat en stor roll då vi 
har varit tvungna att begränsa oss i relativt stor utsträckning. Vi har strävat efter att använda 
material från ursprungskällor men har inte begränsat oss till att endast använda dessa eftersom 
många andrahandskällor i många fall är lämpliga att använda. Dessutom har vi försökt att få med 
olika synpunkter från forskare för att visa på annorlunda ställningstaganden som kan vara 
intressanta.  
 
Samtidskrav innebär att de källor som används i studien inte bör vara förlegade därför deras 
trovärdighet och aktualitet har minskats.28 Givetvis har vår ambition varit att hitta och använda så 
aktuell information som möjligt. I de fall där informationen varit något äldre har vi noga övervägt 
huruvida den tillfört uppsatsen något väsentligt. Åtskilliga teorier är trots allt ännu aktuella och 
används många år efter att de genererats. Dessa används av forskare ideligen och således har inte 
vi sett några problem med att använda vissa av dessa i vår uppsats, trots att det är ett antal år 
sedan de publicerades. Vi har dock varit noga med att inte använda information som är förlegad 
eller där det finns teorier som på ett mer aktuellt sätt beskriver det vi vill belysa. Däremot kan vi 
inte garantera att det inte finns mer aktuell information, det kommer ständigt fram ny information 
som utökar kunskapen på området. Men för att undvika att missa viktig nyutkommen information 
har vi under arbetets gång försökt följa med i debatten kring återköp och letat efter 
kompletterande material. 
  
Tendenskritik innebär att informationen i källorna inte ska påverkas av författarna, medvetet eller 
omedvetet, med exempelvis deras personliga uppfattningar.29 Vi har tillsammans hjälpts åt att 
tolka det som skrivits i artiklar och böcker för att våra uppfattningar och åsikter inte ska inverka 
på det som vi skrivit i uppsatsen. De vetenskapliga artiklarna vi använt oss utav har varit skrivna 
på engelska vilket kan innebära vissa svårigheter att i en del fall förstå innebörden i texten. Vi 
tror dock att risken för feltolkningar är relativt liten eftersom det material som vi upplevt som 
svårt har vi varit extra noggranna med och diskuterat till dess att vi förstått innehållet. 
 
Något vi särskilt vill poängtera är avsnittet om risker och nackdelar. När vi letade material märkte 
vi ganska snart att det fanns väldigt lite skrivet kring detta. Framförallt hade vi svårt att hitta 
något skrivet om risker gällande företag agerande i Sverige. Om detta tyder på att det finns 
väldigt få risker med återköpsmetoden eller om det bara är lite undersökt har vi svårt att uttala oss 
om. Vi tror att den knappa tid som det varit tillåtet spelar en viss roll, eventuella nackdelar kanske 
inte uppmärksammats ännu. De risker och nackdelar vi valt att ta upp gäller amerikanska företag 
men borde ändå säga en hel del om vad som skulle kunna inträffa i Sverige. Eftersom ett delsyfte 
i uppsatsen är att undersöka risker och nackdelar anser vi trots allt att avsnittet har betydelse för 
vår studie.

                                                 
28 Lars-Torsten Eriksson & Finn Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber Ekonomi, 
1999), s 151. 
29 Ibid., s 151. 
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3 UTSKIFTNINGSMETODER 
 
Under detta kapitel presenterar vi de huvudsakliga utskiftningsmetoder företagen har till 
förfogande då kapital skall föras över till aktieägare. Dessa är utdelning, inlösen av aktier och 
återköp av aktier och kommer i tur och ordning att presenteras. Kapitlet avslutas med återköp av 
aktier och knyter an till uppsatsens kommande kapitel där huvudsakligt fokus ligger på just 
återköp.  
 
 
3.1 Utdelning 
 
Vanligtvis när det talas om utdelning menas ordinarie kontantutdelning till aktieägare från 
företags genererade vinstmedel. Med andra ord, hur mycket av vinsten som betalas ut till 
aktieägarna i kr per aktie.30 Utdelning sker normalt i form av pengar och i svensk valuta, men det 
finns inga hinder för att utdelning bestäms i utländsk valuta eller i annan egendom, så kallad 
sakvärdesutdelning. I bolag med många aktieägare utformas sakvärdesutdelningar ofta så att 
aktieägarna får välja mellan viss generisk egendom, till exempel aktier i ett annat bolag och ett 
penningbelopp.31 I vår uppsats när vi skriver om utdelning ligger fokus främst på den normala 
kontantutdelningen. 
 
Exklusivt behörig att besluta om hur företags vinstutdelning skall ske är bolagets högst 
beslutande organ, bolagsstämman. Denna beslutanderätt kan inte på något sätt överlåtas till 
styrelsen eller någon annan i bolaget. Normalt fattas beslut om vinstutdelning på ordinarie 
bolagsstämma. Utdelning får bara ske av tillgångar svarande mot fritt eget kapital enligt fastställd 
balansräkning för föregående räkenskapsår och ingen utdelning kan ske förrän balansräkningen 
verkligen har fastställts. En utdelning som görs tidigare betraktas som en olaga utdelning. 
Däremot kan det beslutas om uppskjutna utdelningar, men dessa kan dock inte vara uppskjutna 
ända till kommande ordinarie bolagsstämma för nästa räkenskapsår. Under löpande räkenskapsår 
kan en extra bolagsstämma hållas för beslut om vinstutdelning. En sådan utdelning får dock 
endast ske i form av en så kallad efterutdelning. Det innebär att bolaget endast får dela ut det som 
återstår av det fria egna kapitalet enligt den fastställda balansräkningen. Utdelning får inte ske av 
upparbetade vinster under räkenskapsåret eller förväntade vinster. 32 
 
Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen lämna förslag till disposition av bolagets vinst. 
Om de föreslår en vinstutdelning skall styrelsen därutöver lägga fram ett förslag som innehåller 
vissa handlingar som sedan skall hållas tillgängliga för alla aktieägare under minst två veckor 
före den stämma där förslaget skall prövas. Om det uppkommer en fråga om högre utdelning på 
bolagsstämman än vad styrelsen har föreslagit så har styrelsen i allmänhet avgörandet. Detta för 
att styrelsen oftast har bättre koll på hur mycket som är lämpligt att dela ut och att styrelsen ofta 
företräder bolagets långsiktiga intresse bättre än aktieägarna. 33 
 

                                                 
30 Lennart Andersson, Värdepapper: En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, (Näsviken : Björn 
Lundén information, 2006) s 36. 
31 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 157. 
32 Ibid., s 155. 
33 Ibid., s 157. 
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I varje bolag finns det ett s.k. borgenärsskydd vilket innebär en begränsning för aktiebolag att 
vederlagsfritt minska sina tillgångar och öka sina skulder. Tanken är att aktiebolag alltid skall ha 
tillgångar som med viss marginal motsvarar dess skulder. Det bokförda värdet av bolagets 
tillgångar bör alltså uppgå till minst det bokförda värdet av bolagets skulder, avsättningar och det 
bundna egna kapitalet. Är detta fallet sägs det bundna egna kapitalet vara täckt. Bolag får dock 
inte dela ut vinst till aktieägare om det inte finns full täckning av det bundna egna kapitalet 
omedelbart efter utdelningen. Bolag får alltså inte dela ut mer än nettovinsten för året, balanserad 
vinst från föregående år och belopp som avsatts till fria fonder. Detta skall framgå av den 
fastställda balansräkningen för räkenskapsåret.34  
 
 
3.2 Inlösen av aktier 
 
Ett visst aktiekapital är en förutsättning för att aktieägarna skall vara befriade från ett personligt 
betalningsansvar och det är därför naturligt att det finns begränsningar för aktiebolag huruvida de 
får minska detta kapital. Minskningen får endast ske enligt lagens särkilt angivna ändamål och 
endast om borgenärerna inte förlorar på det. Aktiekapitalet kan minskas på många olika sätt men 
det vanligaste är nog att bolaget har gått med förlust och minskningen genomförs för att undgå en 
tvångslikvidation, men en minskning av aktiekapitalet kan också genomföras när bolag har ett 
överskott på eget kapital och vill återbetala en del av det till aktieägarna. Ibland kan bolag förutse 
att ett sådant överskott kommer att uppstå och reglerar återbetalningen med hjälp av ett förbehåll 
i bolagsordningen om inlösen av aktier. 35 
 
Aktiekapitalet kan minskas med eller utan indragning av aktier. Om aktier dras in minskar 
aktiekapitalet med summan av de indragna aktiernas kvotvärde. Betalningen för de indragna 
aktierna kan dock vara både högre och lägre. Om betalningen är högre aktualiseras 
bestämmelserna om en värdeöverföring och kan utlösa skatteeffekter, men om betalningen är 
lägre så minskas de indragna aktiernas kvotvärde (aktiekapital dividerat med antal aktier).36 
 
Minskning av aktiekapitalet beslutas av bolagsstämman och beslutet kräver två tredjedelars 
majoritet. Om det däremot har föreskrivits en annan beslutsordning i ett inlösenförbehåll så är det 
den som gäller istället. Vidare så anses styrelsen vara bättre på att avgöra vad som är bäst för 
bolaget än vad aktieägarna är och därför får inte beslut om återbetalning eller avsättning till fri 
fond ske med större belopp än vad styrelsen har föreslagit eller godkänt. 37 
 
Om ett bolag har begränsade möjligheter till att ställa säkerhet för nya lån kan en nyemission vara 
ett alternativ. Emissionskursen kan dock bli låga och kapitalkostnaderna väldigt höga om 
marknaden bedömer investeringen som riskfylld. Om bolaget då tillåter investerare kontroll över 
hur kapitalet brukas genom inflytande över bolagets förvaltning på bolagsstämman så minskar 
risken för investerare. Kombinerar ett bolag detta med ett inlösenförbehåll i bolagsordningen att 
aktiekapitalet kan minskas genom inlösen av aktier så minskar risken ytterliggare samtidigt som 
bolaget håller nere sin kapitalkostnad. Detta för att investerare som tecknar aktier får en snabb 

                                                 
34 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 158. 
35 Ibid., s 180. 
36 Ibid., s 181. 
37 Ibid., s 181 f. 
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återbetalning av det satsade kapitalet och bolaget kan hålla en högre emissionskurs vilket håller 
nere kapitalkostnaderna. Aktier med inlösenförbehåll kan alltså sägas vara ett lån där långivarna 
under lånets tid har en aktieägares rätt i bolaget. 38  
 
En förutsättning för att inlösenförbehåll skall kunna användas är att aktiekapitalet skall kunna 
bestämmas till ett högre eller lägre belopp utan att bolagsordningen behöver ändras, aktiekapitalet 
får dock inte underskrida det minimikapitalet som har angetts i bolagsordningen. Förbehållet 
skall också ange ordningen för hur inlösenprocessen skall gå till väga och vilka grunder som 
används för beräkning av inlösenbeloppet. För att skydda borgenärer och aktietecknare får inte 
förbehållet införas med en retroaktiv verkan. 39 
 
När minskning av aktiekapitalet görs med inlösenförbehåll krävs det ett tillstånd från 
bolagsverket eller rätten innan något beslut kan verkställas. Undantag kan dock göras om bolag 
löser in aktier som inte påverkar det bundna egna kapitalets storlek. Efter en minskning av 
aktiekapitalet skall bolaget registrera detta hos bolagsverket. 40 Det var främst innan återköp blev 
möjligt som inlösen av aktier användes av vissa noterade och icke noterade bolag. Motiven och 
konsekvenserna för företag och aktieägare var i princip likadana som vid ett återköp.41 
 
 
3.3 Återköp av aktier 

 
Rätten för de publika aktiebolagen att förvärva egna aktier bidrar framförallt till en mer effektiv 
användning av bolagets kapital. De flesta företag strävar efter en långsiktig och stabil 
utdelningspolitik och därför sker en höjning av utdelningsnivån endast om den kan antas bestå på 
längre sikt. En tillfällig utdelningshöjning i syfte att återföra överlikviditet anses kunna ge en 
felaktig uppfattning om företagets långsiktiga utdelningspolitik. Företag kan också återföra 
överskottslikviditet genom en minskning av aktiekapitalet men det är ofta en förhållandevis 
långsam och administrativt krånglig process. Förvärv av egna aktier anses därför många gånger 
som betydligt enklare och snabbare än vinstutdelning eller minskning av aktiekapitalet. 42 
 
Återköp av aktier ger ägarna en valmöjlighet som inte finns vid vinstutdelning. En aktieägare 
som vill ha hög direktavkastning kan acceptera bolagets erbjudande om att köpa aktier, medan 
aktieägare som föredrar en långsiktig investering med låg direktavkastning kan avstå från att sälja 
sina aktier. Utdelning är däremot obligatoriskt eftersom den omfattar alla aktieägare. 43 
 
Det är väl känt att företag genomför utdelning som en uppskattning till sina aktieägare och är 
ytterst tveksamma till att reducera den. Om ett företags kassaflöde ökar konstant ledar det i flesta 
fall till en ökad utdelning, men om kassaflödet är mer temporärt är det mer troligt att ett återköp 

                                                 
38 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 184. 
39 Ibid., s 185. 
40 Ibid., s 185. 
41 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 92. 
42 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 178. 
43 Ibid., s 178. 
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genomförs. Återköpen innebär alltså inte en lika stark förbindelse till företagets aktieägare som 
en utdelning gör.44 
 
Om företag delar ut kompensationer till sin företagsledning i form av aktieoptioner uppstår en 
utspädning av aktiekapitalet. Detta för att antalet utestående aktier ökar medan det totala 
aktiekapitalet fortfarande är detsamma. Företag kan då köpa tillbaka sina aktier kontinuerligt för 
att motverka utspädningen.45 
 
Många företag köper tillbaka sina aktier därför de anser att återköpet är deras bästa 
investeringsalternativ för tillfället. Detta uppstår oftast när företagsledningen anser att företagets 
aktiekurs är för låg. Det är dock mycket troligt att investeringsmöjligheterna är få och att 
företagets aktiekurs kommer att stiga med tiden. Att vissa företag väljer att köpa tillbaka sina 
aktier för att de tror att aktierna är undervärderade behöver dock inte betyda att de alltid har rätt. 
En annonsering om återköp är oftast till företags favör och det har visat sig i empiriska 
undersökningar att prisutvecklingen på aktier som har återköpts har en bättre sådan än aktier i 
företag som inte har genomfört återköp. Vidare har återköp ett visst skattemässigt övertag 
gentemot utdelning. Något som skiljer återköp från inlösen är att det anses vara en enklare och 
mindre tidskrävande metod. Speciellt för marknadsnoterade bolag är köp av aktier på den öppna 
aktiemarknaden eller genom erbjudande till aktieägare enklare än att få domstolstillstånd vid 
inlösen.46   
 
Vi har gått igenom de tre utskiftningsmetoderna för att ge en övergripande bild och en teoretisk 
grund för hur dessa fungerar och används. Detta har vi valt att presentera i ett tidigt skede för att 
läsaren ska kunna sammankoppla begreppen med dess teoretiska innebörd. Vidare kommer vi nu 
att koncentrera oss och fördjupa diskussionerna på uppsatsens huvudämne, nämligen 
återköpsförfarandet och bakomliggande motiv. 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Jeffrey F. Jaffe, Stephen A. Ross & Randolph. W. Westerfield, Corporate Finance, (Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2005), s. 512 
45 Ibid., s. 512 
46 Ibid., s. 512 
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4 ÅTERKÖPSFÖRFARANDE 
 
För att beskriva återköpsförfarandet på bästa sätt har vi i detta kapitel valt att behandla 
lagstiftning och rekommendationer, de olika återköpsmetoderna samt de risker och nackdelar 
som kan förekomma. Slutligen har vi försökt tydliggöra sambanden i en sammanfattande figur. 
 
 
4.1 LAGSTIFTNING OCH REKOMMENDATIONER 
 
För att tydliggöra återköpens bakgrund och dess ramar kommer vi att beskriva och förklara hur 
de bakomliggande lagstiftningarna och rekommendationerna ser ut i Sverige. I Sverige kom 
återköp av aktier upp som ett förslag av den svenska regeringen genom deras proposition. Vi 
kommer därför att beskriva propositionens syfte för att sedan mynna ut i den svenska 
lagstiftningen kring återköp av aktier som blev följden av propositionen.  
 
 
4.1.1 Regeringens proposition om återköp  
 
Privata och de flesta publika aktiebolag får i princip inte förvärva egna aktier. Förbudet ingår i 
aktiebolagslagens regler till skydd för det bundna kapitalet.  Om bolag kunde köpa tillbaka sina 
egna aktier från aktieägarna när som helst så skulle lagens bestämmelser om när utbetalning till 
aktieägarna får ske enkelt kunna kringgås. Vidare så finns det en restriktiv inställning till förvärv 
av egna aktier som bidrar till oron att bolag kan spekulera i de egna aktierna till skada för sig 
själv, säljarna eller köparna av aktierna. Det framstår också som olämpligt eftersom bolagets 
företrädare bör räknas som en ”insider”. En annan faktor som talar mot återköp är att 
aktiebolagslagens krav är att alla aktieägare skall behandlas lika, men om bolaget kan köpa och 
sälja egna aktier fritt finns risken att detta inte uppnås. Aktier kan köpas dyrt av vissa aktieägare 
och sedan säljas billigt till andra aktieägare.47 
 
Lagutskottet kom trots detta med ett betänkande 1999 att publika aktiebolag, vars aktier är 
noterade vid en börs eller annan reglerad marknad, ska kunna förvärva och överlåta egna aktier.48 
Huvudsyftet med propositionen var främst att ge publika aktieföretag ytterligare en möjlighet att 
överföra intjänade vinstmedel. De senaste årens positiva utveckling inom svenskt näringsliv har 
inneburit att stora vinster ackumulerats i många aktiebolag. Detta och en del större 
företagsöverlåtelser har lett till att många svenska företag har en viss överlikviditet. Propositionen 
menar här att denna överlikviditet kan ha medfört att näringslivet inte har tillgång till lämpliga 
medel att överföra intjänade vinstmedel till aktieägarna och därför skulle återköp av aktier vara 
bra. Den föreslagna reformen skapar enligt utskottets mening möjligheter till en mer effektiv 
användning av bolagens kapital.49 
 
Förslaget innebar att förvärv av egna aktier inte får ske med större belopp än att det även efter 
förvärvet finns täckning för bolagets bundna egna kapital. Vidare föreslog de att bolagets innehav 
av egna aktier inte skulle få utgöra mer än högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Om 
                                                 
47 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 175. 
48 Regeringens proposition, 1999/2000:34. 
49 Ibid., 1999/2000:34. 
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förvärv av egna aktier gjordes i strid med lagens bestämmelser, skulle dessa avyttras inom sex 
månader. Enligt förslaget skulle beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier fattas av 
bolagsstämman eller av styrelsen.50  
 
Utskottets betänkande föreslog också åtgärder för att förhindra missbruk av förslaget med återköp 
av aktier. Dessa förslag berörde åtgärder mot kursmanipulation, ändringar i insiderlagen samt 
krav på information och offentliggörande av förvärv och överlåtelse av egna aktier. Utskottet 
menade att kursmanipulationer skulle förhindras i och med att handelsreglerna vid börsen skulle 
ske i nära samarbete mellan börsen och Finansinspektionen. Angående insiderlagen finns det 
bestämmelser om förbud att handla med aktier och andra finansiella instrument på 
värdepappersmarknaden och dessutom en skyldighet att lämna uppgifter om sådana instrument. 
Finansinspektionen övervakar sedan att bestämmelserna i insiderlagen efterlevs. I propositionen 
hänvisar de också till kraven på information och offentliggörande av förvärv av egna aktier som 
finns i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. De menade att denna lag skulle 
göra det ännu svårare för företag att missbruka återköp av egna aktier eftersom alla återköp måste 
offentliggöras.51    
 
I propositionen föreslogs också utvidgade möjligheter för publika försäkringsaktiebolag att 
förvärva och överlåta egna aktier. Propositionen innehåller vidare regler om hur redovisning av 
egna aktier skall ske. De nya reglerna föreslogs i propositionen att träda i kraft den 10 mars 
2000.52  
 
4.1.2 Svensk lagstiftning angående återköp 
 
Den 10 mars 2000 beslutade riksdagen att det skulle bli tillåtet för svenska aktiebolag att återköpa 
egna aktier. Dessa bestämmelser hittas i aktiebolagslagens 19 kapitel. De som fattar beslut om 
företaget skall förvärva egna aktier är bolagsstämman eller efter stämmans tillåtelse, styrelsen.53 
För att ett återköp skall kunna genomföras krävs det att två tredjedelar av bolagsstämman röstar 
för ett förvärv av egna aktier. Vid beslutet skall stämman eller styrelsen ha ett beslutsunderlag 
som uppfyller de villkor som krävs för förvärvet och som även visar att en utredning har gjorts 
kring bolagets finansiella ställning.54  
 
Lagens 5§ reglerar vilka förvärvsmetoder som aktiebolagen kan använda sig av för att deras 
återköp av aktier ska vara giltiga. Ett aktiebolag kan enligt lagen göra förvärv av egna aktier 
genom55: 
 

1. Förvärva egna aktier för vilka ersättning inte skall betalas. 
2. Förvärva egna aktier som ingår i en affärsrörelse som bolaget övertar, om aktierna 

representerar en mindre andel av bolagets aktiekapital. 
3. Lösa in egna aktier. 
4. På auktion ropa in egna aktier som har utmätts för bolagets fordran.  

                                                 
50 Regeringens proposition, 1999/2000:34 
51 Ibid., 1999/2000:34 
52 Ibid., 1999/2000:34 
53 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 19 kap 17§ 
54 Ibid., 19 kap 18§ 
55 Ibid., 19 kap 5§ 
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Om ett noterat publikt aktiebolag förvärvat aktier med stöd av dessa förvärvsregler har de rätt att 
behålla aktierna, annars måste dessa avyttras så fort som möjligt utan förlust eller senast inom 3 
år.56 Aktier som har återköpts kan sedan användas vid företagsförvärv eller säljas vid behov av 
likvida medel.57 Förvärvsmetoderna skall ske på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller 
genom ett förvärvserbjudande som är riktat till samtliga aktieägare.58 Vidare får aktiebolag inte 
förvärva egna aktier med ett större belopp än att företaget har täckning för sitt bundna egna 
kapital efter förvärvet.59 
 
Enligt den svenska aktiebolagslagen får innehavet av egna aktier högst vara en tiondel av 
aktiebolagets samtliga aktier. Här skall även aktier som finns bolagets dotterbolag räknas med. 
Om bolaget har förvärvat mer aktier än denna gräns skall dessa avyttras inom sex månader och 
om inte detta görs ogiltighetsförklaras aktierna och aktierna sätts ned med aktiernas nominella 
belopp. Strider denna nedsättning mot bestämmelserna om lägsta tillåtna kapital så försätts 
aktiebolaget i likvidation.60 
 
Egna aktier som har förvärvats skall redovisas som en tillgång utan värde i balansräkningen och 
bolaget är skyldigt att nämna dessa i förvaltningsberättelsen.61 De utbetalningar och inbetalningar 
som görs i samband med återköp av egna aktier skall inte föras resultatrapporten utan direkt mot 
fritt eget kapital.62 I förvaltningsberättelsen måste aktiebolag också lämna vissa upplysningar 
kring återköp av egna aktier som är63: 
 

• Antalet egna aktier som företaget har, aktiernas nominella värde och hur stor del av 
aktiekapitalet dessa aktier utgör, samt ange till vilket pris de har förvärvats. 

• Antalet aktier som bolaget har förvärvat under räkenskapsåret, dess nominella värde och 
hur stor del av aktiekapitalet dessa aktier utgör samt ange till vilket pris de har förvärvats. 

• Motiven som företaget har haft till de förvärv av egna aktier som skett under 
räkenskapsåret.   

 
Utöver lagstiftningen regleras aktiebolags återköp av egna aktier också med hjälp av 
Finansinspektionens föreskrifter samt det noteringsavtal de skriver under på Stockholmsbörsen. 
Samtliga bolag som är noterade på Stockholmsbörsen måste nämligen skriva under ett 
börskontrakt där de förbinder sig att följa vissa regler.64 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 177. 
57 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 90. 
58 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 19 kap 14§ ABL 
59 Ibid., 19 kap 5§ ABL 
60 Ibid., 19 kap 15§ ABL 
61 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 4 kap 14§ ÅRL 
62 Ibid., 5 kap 14§ ÅRL 
63 Ibid., 6 kap 1§ ÅRL 
64 http://omxgroup.com/nordicexchange. 2006-04-05, 17:34. 
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4.1.3 Stockholmsbörsens noteringsavtal angående återköp av egna aktier 
 
Noteringsavtalet är den grundläggande stenen i det omfattande regelverket som gäller för 
noterade bolag på Stockholmsbörsen. Den senaste versionen av avtalet är från den 1 juli 2005, 
men några redaktionella ändringar har gjorts den 1 januari 2006 till följd av den nya 
aktiebolagslagen. I noteringsavtalet står bestämmelserna om återköp av egna aktier i punkterna 
29 – 32.65 
 
Den 29:e punkten i noteringsavtalet behandlar företags skyldigheter att offentliggöra deras beslut 
om återköp av egna aktier. Enligt bestämmelsen måste aktiebolaget ange inom vilken tid ett 
beslut om återköp ska verkställas. Bolagen måste också ange sitt befintliga innehav av egna aktier 
och det högsta antal aktier som de avser att återköpa.66 
 
Bolagens köp av egna aktier får under en dag högst uppgå till 25 procent av den genomsnittliga 
dagsomsättningen som bolagen haft under de fyra senaste kalenderveckorna innan den vecka som 
köpet äger rum. Detta återfinns i noteringsavtalets 30:e punkt.67 
 
I den 31:a punkten står det att aktiebolag endast får lägga order eller genomföra avslut avseende 
egna aktier inom det på börsen gällande kursintervallet, där kursintervallet är skillnaden mellan 
högsta och lägsta säljkurs.68  
 
Noteringsavtalets 32:a punkt lyder att aktiebolag skall anmäla till börsen samtliga förvärv som 
ägt rum avseende egna aktier så fort som möjligt och senast trettio minuter före börsens öppnande 
den börsdag som följer närmast efter köpet. I anmälan skall aktiebolagen ange uppgifter om 
antalet aktier, fördelat på olika, som omfattas av köpet, det pris som betalats per aktie samt det 
aktuella innehavet av egna aktier och det totala antalet aktier i bolaget.69  
 
 
4.1.4 Finansinspektionens föreskrifter om aktiebolags förvärv av egna aktier 
 
Den 27 maj 2005 beslutade Finansinspektionen följande föreskrifter med stöd av 2 § 4 förordning 
(1991:1107) om handel och tjänster på värdepappersmarknaden. Dessa trädde i kraft den 1 juli 
2005.70 
 
En anmälan om förvärv av egna aktier skall ha kommit in till Finansinspektionen senast fem 
arbetsdagar efter det att ett avtal ingåtts om förvärv av aktier i aktiebolaget. Anmälan skall 
innehålla datum för transaktionen, antal aktier som förvärvats, pris som betalats, aktiebolagets 
aktuella innehav av egna aktier, totala antalet aktier i aktiebolaget och syftet med 
återköpsprogrammet.71 

                                                 
65 http://omxgroup.com/nordicexchange, 2006-04-06, 10:33 
66 Ibid., 2006-04-06, 10:33 
67 Ibid., 2006-04-06, 10:50 
68 Ibid., 2006-04-06, 11:23 
69 Ibid., 2006-04-06, 11:50 
70 www.fi.se, FFFS 2005:6 
71 Ibid. 
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4.2 OLIKA METODER FÖR ÅTERKÖP AV AKTIER  
 
Offentliga återköpserbjudanden (tender offer) och återköp på aktiemarknaden (open market 
repurchase) är två förekommande metoder som företag kan använda sig av för att göra 
återköp av egna aktier. Generellt sett görs återköp av aktier för att företag vill förändra 
kapitalstrukturen, likvidera tillgångar, förändra antalet aktieägare och erhålla skattefördelar. 
Vid dessa aspekter kan offentliga återköpserbjudanden och återköp på aktiemarknaden verka 
lika, men i själva verket finns det många olikheter mellan de två återköpsmetoderna. 
Skillnaderna kan bland annat vara storleken på återköpen, återköpens tidsrymd, 
återköpskostnader och återköpspriserna. Detta gör det högst osannolikt att metoderna skulle 
uppvisas för företagsledningen som nära substitut för varandra.72 Förutom dessa två 
återköpsmetoder kan företag använda sig av en tredje metod, privata återköp (targeted 
repurchase). Med denna metod riktar sig aktiebolag mot en eller ett fåtal aktieägare för att 
göra återköp.73 I Sverige är detta dock inte tillåtet eftersom återköpserbjudandet måste vara 
riktat mot samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.74 Vi har därför 
valt att inte behandla denna återköpsmetod ytterliggare i vår uppsats. 
 
 
4.2.1 Offentliga återköpserbjudanden 
 
Det finns många anledningar till varför företag väljer att genomföra offentliga 
återköpserbjudanden, men det traditionella syftet för denna metod är främst att signalera 
undervärdering av företagets aktier.75  
 
Vid de offentliga återköpserbjudandena ger företagen ett erbjudande till aktieägare att köpa 
tillbaka ett förutbestämt antal aktier till ett förutbestämt pris eller inom en viss prisskala. 
Erbjudandet kan vara riktat till samtliga aktieägare eller bara till ägare med ett visst aktieslag. 
Vidare så gäller erbjudandet bara under den period som företaget har bestämt att det ska gälla. 
Företag reserverar sig däremot för att kunna förlänga återköpsperioden om de så vill. Ett 
normalt återköpserbjudande sträcker sig vanligtvis i cirka fem till sex veckor från den dagen 
företagen gör återköpserbjudandet gällande. Antalet aktier som företag maximalt kan köpa 
tillbaka är det antal som de bestämmer i den första annonseringen om återköp.76 Det finns två 
olika typer av offentliga återköpserbjudanden, nämligen återköpserbjudanden till fast pris och 
återköpserbjudanden enligt holländsk auktion.77 Teoretiskt menar forskare att valet mellan 
dessa två återköpsmetoder beror på om motivet med återköpet är signalorienterat eller 
kontrollorienterat.78 
 
 
 
 

                                                 
72 Nikos Vafeas, “Determinants of choice between alternative share repurchase methods”, 1997, p. 103. 
73 Stephen A. Ross, Corporate Finance (Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005), s 510. 
74 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 19 kap 14§ ABL 
75 Robert Comment & Gregg A. Jarrell, “The relative signaling power of dutch-auction and fixed-price self-
tender offers and open market share repurchases”, 1991, p. 1248. 
76 Nikos Vafeas, “Determinants of choice between alternative share repurchase methods”, 1997, p. 102. 
77 Robert Comment & Gregg A. Jarrell, “The relative signaling power of dutch-auction and fixed-price self-
tender offers and open market share repurchases”, 1991, p. 1243. 
78 Gayle R. Erwin & James M. Miller, “Empirical evidence on the motivation for dutch auction versus fixed 
price tender offers”, 2001, p. 38. 
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4.2.1.1 Fast pris 
 
När företag använder sig av offentliga återköpserbjudanden till fast pris bestämmer de ett pris 
i förväg, hur många aktier som ska köpas och vilken tidsperiod som gäller. Denna metod 
använder företag ofta när de anser att deras aktier är undervärderade och vill förmedla denna 
information till sina investerare. Det har visat sig att offentliga återköpserbjudande till fast 
pris är den minst kostsamma metoden för att kunna förmedla dessa signaler till investerarna.79 
Offentliga återköpserbjudanden till fast pris påverkar också aktiekursen mer positivt vid 
annonseringen av återköp än vad en holländsk auktion gör.80    
 
 
4.2.1.2 Holländsk auktion 
 
Den holländska auktionen är en återköpsmetod där företag bestämmer hur många aktier som 
ska köpas tillbaka, men istället för att ha ett fast förutbestämt pris på aktierna så har denna 
metod en skala med olika tänkbara priser. Aktieägarna får själva bestämma sitt lägsta 
acceptabla säljpris på sina aktier inom skalan. Varje aktieägare meddelar sedan företaget hur 
många aktier de är villiga att sälja och vilket pris de lägst kan tänka sig sälja för. Företaget 
samlar sedan in alla svar och sorterar dem efter lägsta tänkbara försäljningspris. De får då 
fram det lägsta priset för att köpa tillbaka det totala antal aktier som de tidigare hade 
förutbestämt. Minimipriset på den holländska auktionsmetodens återköpsskala är normalt sett 
några procent högre än vad marknaden erbjuder, men maximipriset på skalan är ungefär som 
snittpriset med ett offentligt återköpserbjudande till fast pris. Eftersom denna metod gör det 
möjligt ledningen att göra återköp till lägsta tänkbara återköpspris, så förmedlar återköpet inte 
en lika stark signal till marknaden om undervärdering som återköp till fast pris gör.81 
 
Återköp på aktiemarknaden är en utmärkt metod för företag att överföra vinst till aktieägare, 
men metoden är däremot inte lika bra som offentliga återköpserbjudanden till fast pris är på 
att skicka ut signaler till marknaden om undervärderade aktier. Därför kan den holländska 
auktionsmetoden ses som en blandning mellan dessa två metoder. I likhet med återköp på 
aktiemarknaden så är holländsk auktion mindre riskfylld än vad återköp till fast pris är. Vidare 
så kombinerar metoden denna egenskap tillsammans med två egenskaper från återköp till fast 
pris, nämligen att metoden går relativt snabbt och att den har en viss förmåga att signalera till 
marknaden om undervärdering.82    
 
Denna metod är också effektiv när företag hotas av uppköp och föredras i dessa sammanhang 
oftare än återköpserbjudanden till fast pris. Detta beror främst på att holländsk auktion 
avlägsnar aktieägare med de lägsta aktievärdena och på så vis ökar uppköpskostnaden för 
eventuella uppköpare.83 
 
 
 

                                                 
79 Gayle R. Erwin & James M. Miller, “Empirical evidence on the motivation for dutch auction versus fixed 
price tender offers”, 2001, p. 38. 
80 Ibid., p. 38. 
81 Robert Comment & Gregg A. Jarrell, “The relative signaling power of dutch-auction and fixed-price self-
tender offers and open market share repurchases”, 1991, p. 1247. 
82 Ibid., p. 1243. 
83 Gayle R. Erwin & James M. Miller, “Empirical evidence on the motivation for dutch auction versus fixed 
price tender offers”, 2001, p. 38. 
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4.2.2 Återköp på aktiemarknaden  
 
Återköp på aktiemarknaden är betydligt mer förekommande och signifikant mindre 
omfattande än offentliga återköpserbjudanden. Metoden innebär en gradvis process som kan 
ta flera år att slutföra. Vanligtvis genomförs dessa återköp av anlitade aktiemäklare, vilket 
också medför att aktieägarna sällan vet om att det är företagen själva som köper tillbaka sina 
egna aktier.84 Aktiemäklaren får restriktioner från företagsledningen om hur många aktier som 
ska köpas tillbaka, hur mycket de får kosta och inom vilken tidsram återköpen skall göras.85 I 
Sverige har i princip alla återköp skett över aktiemarknaden och detta beror mycket på att 
metoden är enklare att administrera än offentliga återköpserbjudanden.86 
 
Återköp på aktiemarknaden är ett utmärkt verktyg för företag att utskifta överskott till sina 
aktieägare, men metoden är inte den mest effektiva angående att signalera en för låg 
aktiekurs.87 Offentliga återköpserbjudanden har visat sig ha ett starkare signalvärde mot 
utomstående aktieägare eftersom metoden oftast köper tillbaka en större del aktier på en 
kortare tid. Detta medför att företagen ligger ute med mera pengar och därför tar en större 
risk. Företagen visar då att de själva är beredda att ta risker och signalerar därför en starkare 
trovärdighet till aktiemarknaden att deras aktier är undervärderade.88 På grund av detta anses 
återköp på aktiemarknaden liksom den holländska metoden anses betydligt mindre riskfylld 
än ett återköpserbjudande till fast pris.89 
 
Slutsatserna i en studie om återköpsmetodernas signalstyrka till aktiemarknaden påvisade att 
alla tre har ett visst signalvärde och att de många gånger påverkar aktiekursen i positiv 
bemärkelse. Återköp till fast pris sägs dock ha det starkaste signalvärdet följt av den 
holländska metoden och slutligen återköp över aktiemarknaden. Om däremot företag 
annonserar om stora återköp över aktiemarknaden kan signalvärdet om undervärdering bli i 
princip lika starkt som vid återköp med den holländska metoden. Forskarna påpekar dock att 
de flesta återköp troligtvis motiveras av andra faktorer än just signalering om 
undervärdering.90  
 
 
4.3 Nackdelar och risker med återköp av aktier 
 
Det finns indicier på att många aktiebolag som annonserat återköpsprogram inte genomfört 
dessa och aldrig tänkt genomföra dem heller. I en artikel av Kracher & Johnson menar de att 
företag som annonserar om återköp utan någon tanke att genomföra dem är skyldiga till att 
ljuga eller sända ut falska signaler till sina aktieägare. Investerare och analytiker blir således 
missledda eftersom de tar hänsyn till dessa annonseringar vid sitt beslutsfattande.91 
 

                                                 
84 Nikos Vafeas, “Determinants of choice between alternative share repurchase methods”, 1997, p. 102. 
85 Beverly Kracher & Robert R. Johnson, “Repurchase announcements, Lies and false signals”, 1997, p. 1679. 
86 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 91. 
87 Robert Comment & Gregg A. Jarrell, “The relative signaling power of dutch-auction and fixed-price self-
tender offers and open market share repurchases”, 1991, p. 1248. 
88 Ibid., p. 1262. 
89 Ibid., p. 1248. 
90 Ibid., p. 1266. 
91 Beverly Kracher & Robert R. Johnson, “Repurchase announcements, Lies and false signals”, 1997, p. 1677 f. 
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En anledning till att företag annonserar om återköp trots att de inte tänkt genomföra ett sådant 
är för att manipulera aktiekursen i positiv riktning.92 Det har visat sig att företag kan vinna 
stora fördelar genom att missleda marknaden genom att påvisa att de är starkare än vad de 
egentligen är. På slutet av åttiotalet var det väldigt många företag som var tvungna att 
använda sig av falska signaler för att överhuvudtaget överleva på marknaden. Under 1987 
blev företag faktiskt uppmuntrade att använda sig av metoden och det kan vara anledningen 
till varför företagsledare än idag inte riktigt har klart för sig att det inte är tillåtet att gå ut med 
återköpsprogram som aldrig är tänkta att genomföra.93 För att förhindra sådana möjliga 
kursmanipulationer vid återköp av aktier finns det en kommission i USA som heter ”The 
Securities and Exchange Commission” (SEC).94 SEC har tydliga riktlinjer för hur företag 
skall gå tillväga vid återköp av egna aktier, men det finns inga tydliga restriktioner om hur 
företag får gå tillväga vid annonsering om återköp. Däremot, vilket vi tidigare nämnt, finns 
det tydliga riktlinjer för hur en återköpsannonsering ska gå till i Sverige och detta anser vi 
minskar risken för att liknande problem ska uppstå.     
 
Vid återköp finns även risk för insiderhandel. För att förhindra detta måste styrelsen lämna 
vissa uppgifter till sina aktieägare främst genom årsredovisningen och dessa står stadgade i 
aktiebolagslagen. Aktieägarna har alltså inte rätt att ta del av vad som helst kring företaget 
och detta är främst för att skydda företags tekniska hemligheter eller företags framtida planer 
som konkurrenter inte bör veta om. En hel del information stannar därför inom styrelsen och 
företagsledningen och dessa kan därför kallas ”insiders”. De vet mer om företaget än de 
utomstående intressenterna och konkurrenterna. Insiderlagen har därför upprättas för att 
förhindra de som har insynsställning att köpa och sälja aktier när det finns information som 
ännu inte är offentliggjord, information som är ägnad att väsentligt påverka bolagets aktiekurs 
när den blir allmänt känd.  Dessa får inte heller ge råd eller leda någon annan till handel av 
dessa aktier. Insiders får dessutom inte göra ”korta affärer” där de köper eller säljer aktier 
inom en tremånadersperiod. Insiderlagens förbud gäller bolag vars aktier handlas på börsen, 
aktiemarknadsbolag.95  
 
En annan nackdel som kan uppkomma med företag som återköper aktier är att det kan 
påverka ägarkoncentrationen beroende på vilka aktieägare som säljer tillbaka sina aktier till 
företaget. Om många små aktieägare säljer sina aktieposter så kommer antalet ägare bli färre 
och varje ägare får således ett större inflytande i bolaget eftersom deras andel av bolaget 
automatiskt blir större. I och med att ägarandelen flyttas över skapas en konflikt mellan 
minoritets- och majoritetsägare. Majoritetsägare förorsakar väsentliga kostnader på andra 
ägares bekostnad i form av en omfördelning av kapital. En högre ägarkoncentration leder 
dessutom till större svårigheter för andra investerare att göra sin röst hörd.96  
 
Kursmanipulation, insiderhandel och ökad ägarkoncentration de mest framträdande riskerna 
med återköp av egna aktier som vi kommit i kontakt med under den teoretiska bearbetningen. 
Vad gäller kursmanipulationen anser vi att Sveriges relativt nya lagstiftning är anpassad för 
att motverka denna typ av missbruk. De brister som tidigare fanns i USA har i stor 

                                                 
92 Lennart Andersson, Värdepapper: En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, (Näsviken : Björn 
Lundén information, 2006) s 42. 
93 Beverly Kracher & Robert R. Johnson, “Repurchase announcements, Lies and false signals”, 1997, p. 1679 f. 
94 Ibid., p. 1679. 
95 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 19 f. 
96 Edith Ginglinger & Jean Francois L´her, Ownership structure and open market stock repurchases in France, 
The European Journal of Finance, Volume 12, Issue: 1, January 2006, p. 79. 
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utsträckning avvärjts genom en tydligt och strikt lagstiftning kring företagens 
återköpsannonseringar. 
 
Insiderhandeln anser vi vara svår att motverka eftersom det är problematiskt att upptäcka om 
det i det enskilda fallet handlar om insiderhandel. Den lagstiftning som finns försvårar dock 
betydligt för insiderhandel att förekomma, i denna uppsats är vi medvetna om problemet men 
vi inser samtidigt att kan bli svårt att finna något empiriskt material kring detta. Det skulle 
krävas ett enormt arbeta att gå djupare inom området och detta har vi valt att inte göra på 
grund av arbetets omfattning och tidsmässiga ramar. Vi menar att det skulle behövas en 
forskning speciellt ägnad åt insiderhandel för att komma fram till något betydande resultat. 
 
Risken för ökad ägarkoncentration anser vi vara en risk som hela tiden förekommer och som 
företagen mer eller mindre får finna sig i. Om denna risk varit ett stort problem hade det med 
stor säkerhet uppmärksammats betydligt mer, vi vill dock påpeka att återköpsmetoden är 
relativt ny i Sverige och vi kan inte idag se hur denna risk kommer att utvecklas i framtiden. 
 
 
4.4 Sammanfattande teorimodell kring återköpsförfarande  
 
I figuren nedan försöker vi beskriva på ett enkelt sett hur ett återköpsförfarande teoretiskt ser 
ut och vilka faktorer som påverkar detta. För svenska börsnoterade företag är 
återköpsförfarandets första steg ett majoritetsbeslut om själva återköpet. Detta fattas av 
bolagsstämman som sedan delegerar uppgiften att verkställa återköpet till styrelsen.   
 
När styrelsen sedan skall verkställa återköp av egna aktier har de tre olika metoder att välja 
mellan, offentliga återköpserbjudanden till fast pris, offentliga återköpserbjudanden enligt 
holländsk auktion och återköp över aktiemarknaden. Återköpserbjudanden har ofta ett starkt 
signalvärde till aktiemarknaden och kan vara bra för företag som anser att deras aktiekurs är 
undervärderad.  
 
När återköpsmetoden bestämts har företaget vissa skyldigheter, bland annat måste beslutet 
offentliggöras där tidsramen för verkställandet ska anges. De måste även ange sitt befintliga 
innehav av egna aktier och högsta antal de avser att återköpa. Ytterligare upplysningar ska 
också lämnas i förvaltningsberättelsen där utförlig information då finns tillgänglig för 
utomstående aktörer.  
 
Ramen i figuren symboliserar de faktorer som hela tiden påverkar återköpsförfarandet, de 
risker och nackdelar som kan förekomma och de regler som motverkar dessa. Enligt 
aktiebolagslagen får endast svenska börsnoterade aktiebolag förvärva egna aktier och detta 
kan endast göras på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller genom förvärvserbjudanden. 
Utöver den svenska lagstiftningen så regleras återköp av finansinspektionens föreskrifter samt 
det noteringsavtal som de börsnoterade företagen skriver under på Stockholmsbörsen. Denna 
lagstiftning minimerar de risker som finns med kursmanipulation, ökad ägarkoncentration och 
insiderhandel. 
 
Teoretiskt finns det några frekvent förekommande motiv till varför svenska börsnoterade 
bolag vill genomföra återköp av sina egna aktier. De bakomliggande motiv företag har beror 
mycket på vilken situation de befinner sig i vid det aktuella återköpstillfället. Detta går vi 
djupare in på i nästkommande kapitel för att ta reda på varför företag väljer att köpa tillbaka 
sina egna aktier. 
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                 * Aktiebolagslagen   * Finansinspektion   * Noteringsavtal

Nackdelar & risker 
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Figur 1, Återköpsförfarande 



~ BAKOMLIGGANDE MOTIV TILL ÅTERKÖP ~ 

 22 
 

5 BAKOMLIGGANDE MOTIV TILL ÅTERKÖP  
 
Under detta kapitel redogör vi för en del av den forskning som finns angående företagens 
motiv till återköp av egna aktier. Mycket av den tidigare forskning som vi använder som 
referenslitteratur grundar sig på amerikanska företag. Deras förutsättningar kan i vissa fall 
se annorlunda ut än svenska vilket vi försöker ta hänsyn till och skildra i den utsträckning det 
är möjligt. 
 
 
5.1 Varför köper företag sina egna aktier? 
 
Det finns inte något enskilt motiv som på ett bra sätt kan förklara varför företag använder sig 
av återköp men svenska börsnoterade bolag gör framförallt återköp för att de har onödigt stora 
likvida medel som ger dålig förräntning.97 Figuren nedan illustrerar de motiv vi funnit 
frekvent förekommande i litteraturen och som vi anser har betydelse för denna uppsats. För att 
på bästa möjliga sätt belysa de förutsättningar som underbygger företagens beslut om återköp 
kommer vi att klargöra hur dessa olika motiv påverkar företagen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 91. 
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Figur 2, Återköpsmotiv 
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5.2 Signalera undervärdering 
 
Grullon och Ikenberry beskriver i en studie två olika typer av signaleringseffekter. Den första 
innebär att återköpen avser att påvisa ledningens förväntningar på framtida förtjänster och 
kassaflöden, förväntningar som inte delas av marknaden. Det handlar alltså om ledningens 
oförmåga att på ett förtroendeingivande sätt upplysa om företagets utsikter till marknaden. 
Den andra versionen går ut på att ledningen genom att utföra återköp uttrycker sitt missnöje 
med hur marknaden prissätter deras prestation. I detta fall handlar det om 
marknadsineffektivitet där marknaden har misslyckats att reflektera nuvarande pris utifrån 
den information som finns tillgänglig. I båda dessa fall ser företagsledningen aktien som 
undervärderad.98 
 
Vad som skiljer företagsledningen från utomstående aktörer är att ledningen rimligtvis borde 
vara bättre informerade om företagets verkliga värde eftersom de har tillgång till mer 
information. En utestående aktieägare får däremot förlita sig på den information som finns 
tillgänglig. Denna informationsasymmetri kan leda till tillfällen då ledningen har goda 
framtidsutsikter om företagets förtjänster men där rådande aktiepris inte motsvarar dessa 
utsikter, aktien är i ett sådant fall underprissatt. Svårigheten ligger i att förmedla goda nyheter 
till allmänheten på ett trovärdigt sätt. Ett tillvägagångssätt för att uppnå denna trovärdighet är 
att annonsera om återköpsprogram, eftersom detta innebär en viss restriktion i ägarnas 
handlingsfrihet blir de mer trovärdiga.99 
 
Forskare diskuterar inom området för att trovärdigheten i företags uttalanden blir större i de 
fall där de vidtagit åtgärder såsom återköps- eller utdelningsprogram. Som exempel påstår 
Merton Miller & Kevin Rock i en studie att företagsledningar som ser optimistiskt på sina 
förtjänster i framtiden troligare kommer att dela ut pengar till aktieägare, antingen genom 
återköp eller utdelning. Förklaringen bakom denna tolkning ligger i att företag är då villiga att 
förbinda sig till dessa åtaganden eftersom de verkligen väntar sig att framtida förtjänster 
kommer att kunna finansiera framtida likvida behov.100  
 
Om resonemanget ovan stämmer borde sannolikt förtjänster och kassaflöden öka i de flesta 
fallen. Tidigare studier där återköp till fast pris undersöktes visade just på detta men Grullon 
(2000) påvisar i sin studie där han tittat på återköp på den öppna marknaden att det inte alls 
behöver gå den vägen. Efter att ha undersökt alla återköp på den öppna marknaden i USA 
mellan 1980 och 1994 visar Grullon istället på en reduktion av förtjänster och kassaflöden, 
alltså tvärt emot tidigare studier på området. Dock betonar Grullon & Ikenberry att många 
återköpsprogram på den öppna marknaden finansieras med pengar från kassan istället för med 
nya lån, detta förfarande brukar vanligtvis få den effekten att det minskar företagets tillgångar 
och kapitalbas. Det kan även vara en strategi från företagets sida att göra företaget mindre 
genom återköp, detta är vanligast förekommande i mättade marknader eller marknader på 
nedgång.101  
 
Det är alltså svårt att entydigt dra några slutsatser om vilka signaler ett återköp sänder till 
marknaden. Varje återköp är unikt, och beroende på rådande faktorer kan olika reaktioner 

                                                 
98 G. Grullon & D. Ikenberry, What do we know about stock repurchases, Journal of applied corporate finance, 
2000 p. 35. 
99 William J. McNally, Open market share repurchase in Canada, 2002, p. 25. 
100 G. Grullon & D. Ikenberry, What do we know about stock repurchases, Journal of applied corporate finance, 
2000 p. 35-36. 
101 Ibid., p. 35 f. 
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framkomma som ett resultat av företagens agerande. Vi anser att återköpsprogrammen 
rimligtvis borde förstärka trovärdigheten i ett företags uttalanden och på så sätt ge en positiv 
signal. Undersökningen som Grullon genomförde i USA mellan 1980 och 1994 tror vi inte är 
tillämpbar fullt ut på Sverige, detta eftersom vi har uppfattningen att många återköp i Sverige 
genomförs då företagen är överkapitaliserade. För att belysa detta med ett exempel kan vi titta 
på bland annat Telia Sonera som under 2006 fick mycket kritik för att de satt på en jättekassa. 
Några stora aktieägare kände då frustration över att Telia inte skiftade ut mer pengar. Det 
upplevdes som att de inte skötte sin finansiella ställning på ett bra sätt102 och den kritiken går 
för oss inte annat än att tolka som en dålig signal för företaget. 
 
 
5.3 Skattefördelar för aktieägarna 
 
När företag väljer att dela ut pengar till sina aktieägare uppstår en s.k. dubbelbeskattning 
eftersom företaget först skattar på sin vinst och sedan skattar aktieägarna på sin utdelning i 
form av inkomstskatt.103 Till skillnad från vanlig utdelning är återköp fördelaktigare för 
aktieägare eftersom de kan använda sig av reglerna för kapitalvinstbeskattning.104 De får en 
möjlighet att minska sin inkomst av kapital genom att reducera den mot sina eventuella 
kapitalförluster.105 Dessutom får de en flexibilitet att välja tidpunkten för beskattning, de kan 
nämligen välja om de vill delta i återköpet eller inte medan utdelning berör alla aktieägare.106  
 
William J. Moser undersökte i en studie från 2005 hur beskattningen av aktieägarna påverkar 
företagens val av utskiftningsmetod. Studien visade indikationer på att individuella aktieägare 
är känsligare för höjningar i skattesatsen på utdelningar än vad vissa institutionella ägare 
såsom banker och försäkringsbolag är. Det beror på att dessa institutionella ägare kan ha 
skattelättnader eller vara helt skattebefriade. Slutsatsen av studien var att aktieägares 
skatteförhållanden styr hur företag väljer att skifta ut sitt överskottskapital. 107 Men det finns 
även studier som inte tyder på samma sak. Även då utdelning var starkt missgynnat jämfört 
med återköp svarade företagsledarna som deltog i studien att skatterna funnits med i 
diskussionerna, men att de hade en underordnad betydelse i slutändan.108 
 
Statistik från USA visar på att skatteeffekten kan ha haft betydelse för val av 
utskiftningsmetod. Grullon och Michaely visade i sin studie att företagen som utskiftat pengar 
till aktieägare under de senaste åren har föredragit återköpsmetoden framför kontantutdelning. 
Detta konstaterande grundades på att antalet utdelningar har avtagit samtidigt som återköpen 
blivit fler. Det har även skett en betydande ökning av antalet företag som antytt att återköp 
kan bli aktuellt i framtiden.109 
 

                                                 
102 www.di.se, Underskatta inte värdet av välfyllda kassor, 2006 
103 Laurie S. Bagwell & John B. Shoven, Cash distributions to shareholders, Journal of economic perspectives, 
volume 3, nr 3, 1989, p. 129. 
104 J. F. Weston & A. Siu Juan, Changing Motives for Share Repurchases, Paper 3.03, 2003, p. 4. 
105 Lennart Andersson, Värdepapper: En genomgång av kapitalmarknaden och skattereglerna, s 204. 
106 J. F., Weston &  A. Siu Juan, Changing Motives for Share Repurchases, Paper 3.03, 2003 p. 5. 
107 William J. Moser, The effect of shareholder taxes in corporate payout choice, Collage of Business, University 
of Arizona, 2005, p. 1. 
108 Alon Brav, John R Graham, Campbell R Harvey & Roni Michaely, Payout policy in the 21st century, Journal 
of financial economics 77, 2005, p. 509. 
109 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, p. 487. 
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Vi anser att företag idag inte kan bortse från aktieägares önskemål och behov. Däremot är det 
svårt att tillgodose allas intressen, det blir således en avvägning mellan aktieägarnas åsikter 
och de egna strategierna. Vi bedömer att skatteeffekten är en del som bör tas in i 
beräkningarna vid val av utskiftningsmetod, men eftersom forskning och undersökningar 
inom området är relativt motsägande är det svårt för oss avgöra vilken betydelse detta motiv 
egentligen har. För vissa företag verkar den ha stor betydelse, för andra mindre. Det som 
framförallt styr är vilka aktieägare företaget har och vad de har för preferenser.  
 
 
5.4 Förändra kapitalstrukturen 
 
På det sätt som ett företag är finansierat kan sägas vara dess kapitalstruktur. Ett företag kan 
finansiera sin verksamhet genom aktiekapital, överskottskapital eller lån, vanligast är att en 
kombination av dessa används.110  
 
Beroende på vilket typ av företag och vilken bransch det gäller finns olika sätt att strukturera 
kapitalet på bästa sätt. För företag med mycket fritt kassaflöde och begränsade 
investeringsmöjligheter kan en effektivare kapitalstruktur uppnås genom att öka 
skuldsättningsgraden, både för att skydda inkomsterna från skatt och för att reducera risken 
för att ledningen inte använder överskottskapital på bästa sätt. Å andra sidan, för företag vars 
nuvarande värde huvudsakligen består av framtida tillväxtmöjligheter är det oftast bäst att 
undvika finansiering genom skulder. Och för att nämna ett tredje alternativ, för 
högteknologiska företag med oregelbundet kassaflöde är det klokt med negativ skuldsättning, 
det vill säga mycket pengar i kassan istället för utestående skulder.111 
 
Återköp av egna aktier kan användas i syfte att förändra den egna kapitalstrukturen. Med 
andra ord kan man säga att företaget vill justera förhållandet mellan skulderna och det egna 
kapitalet så att kapitalet utnyttjas optimalt. Framförallt är detta ett motiv då företaget 
genomför ett så kallat offentligt återköpserbjudande eftersom ledningen då både snabbt och 
väsentligt kan förändra kapitalstrukturen.112 För återköp på den öppna marknaden är detta 
motiv inte lika starkt, det beror på att denna typ av återköp vanligtvis är betydligt mindre och 
genomförs oftast även under en längre tidsperiod. Däremot kan det på lång sikt vara ett motiv 
då företag kan använda denna metod för mindre justeringar av skuldsättningen.113  
 
I de flesta fallen blir återköp ledningens sätt att förmedla till aktieägarna att företaget sitter på 
mer kapital än de kan sysselsätta på ett lönsamt sätt. Genom att utföra återköp kan de påvisa 
att de på ett ansvarsfullt sätt tar hand om sitt kapital och inte investerar i olönsamma projekt. I 
ett större ekonomiskt perspektiv tillför återköp även en viktig del i och med att frigör kapital 
från mogna företag och sprider detta kapital till tillväxtföretag. Återköp är således en viktig 
del i hela tillväxtcykeln som alla företag går igenom.114 
 

                                                 
110 http://www.investopedia.com, 2006-05-12, 14:12 
111 Stewart Stern, Roundtable on Capital structure and stock repurchase, Journal of applied corporate finance, 
volume 14, 2001, p. 11. 
112 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, s 487 
113 G. Grullon & D. Ikenberry, What do we know about stock repurchases, Journal of applied corporate finance, 
2000, p. 41. 
114 Stewart Stern, Roundtable on Capital structure and stock repurchase, Journal of applied corporate finance, 
volume 14, 2001, p. 27. 
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Alla företag har mycket att vinna på att justera sitt kapital så att det utnyttjas optimalt, därför 
bedömer vi detta motiv som centralt. Att de nu har möjligheten att justera kapitalstrukturen på 
ett effektivare sätt genom återköp gynnar inte bara företaget självt utan även ett flertal andra 
aktörer. Vi upplever denna förändring som positiv och förbättrar både för företagen och 
marknaden som helhet. 
 
   
5.5 Skydd mot fientliga uppköp 
 
Det förekommer perioder på marknaden då många företag väljer att slå sig samman med 
andra företag, s.k. fusioner. Dessa fusioner kan ske både frivilligt och ofrivilligt, men ett sätt 
för företag att förhindra att motvilligt bli uppköpt är att använda sitt överskottskapital för att 
köpa tillbaka egna aktier.115 Det har nämligen visat sig att företag som är aktuella för uppköp i 
huvudsak är mindre privatägda företag med få skulder och mycket finansiella tillgångar. 116  
Om företaget då skiftar ut sitt överskottskapital med hjälp av återköp så minskar de inte bara 
sina finansiella tillgångar utan de kan även påverka priset på uppköpet. Detta eftersom det 
återköpande företaget oftast köper tillbaka de billigaste aktierna på marknaden. Aktiepriset för 
ett uppköpande företag blir således högre vilket leder till att företaget blir mindre attraktivt på 
marknaden. Återköpet påverkar vidare förhållandet mellan tillgångar och skulder, 
skuldsättningsgraden, vilket också leder till en motverkande effekt vid uppköpshot.117  
 
Naturligtvis instämmer vi i det faktum att det aldrig är bra att för ett företag att bli alltför 
attraktivt för uppköp, således finns goda anledningar att förhindra detta. I och med att 
företagen kan återköpa aktier och därmed justera sitt kapital får företagen en helt annan 
flexibilitet att skydda sig mot dessa uppköp. Ytterligare tillvägagångssätt som ökar företagens 
anpassbarhet tror vi endast har en underlättande effekt. AMF Pension gick till angrepp mot 
Volvo och andra storbolags sätt att hantera sitt kapital, kritiken var framförallt riktad mot att 
företagen riskerade att bli uppköpta av riskkapitalbolag118. När stora företag behåller väldiga 
summor pengar i kassan får det vissa konsekvenser. Det kan som vi tidigare nämnt sända 
dåliga signaler till marknaden men företaget riskerar även att bli uppköpt. Vad många företag 
hävdar då de håller kvar mycket pengar i kassan är att de skall användas till investeringar eller 
förvärv. När investeringarna uteblir hamnar företaget i en situation som kan bli riskabel. Detta 
motiv borde enligt vår bedömning bli relativt starkt vid situationer där företagen är starkt 
överkapitaliserade, och återköp är då ett alternativ till att skydda sig mot ett uppköp. 
 
 
5.6 Brist på investeringsmöjligheter 
 
Många företag köper tillbaka sina aktier därför de anser att återköpet är deras bästa 
investeringsalternativ för tillfället. Detta uppstår oftast när företagsledningen anser att 
företagets aktiekurs är för låg. Det är dock mycket troligt att investeringsmöjligheterna är få 
och att företagets aktiekurs kommer att stiga med tiden. Att vissa företag väljer att köpa 
tillbaka sina aktier för att de tror att aktierna är undervärderade behöver dock inte betyda att 
de alltid har rätt. En annonsering om återköp är oftast till företags favör och det har visat sig i 

                                                 
115 Amy K. Dittmar, Why do firms repurchase stock?, Journal of Business, 2000, p. 335. 
116 Anne-Laure Le Nadant & Frédéric Perdreau, Financial profile of leveraged buy-out targets: some French 
evidence, 2006 Volume: 5, Issue: 4, p. 370 - 392 
117 Amy K. Dittmar,  Why do firms repurchase stock?, Journal of Business, 2000, p. 335. 
118 Jan Almgren, ”Kritisk till affärerna”, Svenska Dagbladet, 10 april 2006 
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empiriska undersökningar att prisutvecklingen på aktier som har återköpts har en bättre sådan 
än aktier i företag som inte har genomfört återköp.119 
 
Det har visat sig att marknaden reagerar positivt på återköpsannonseringar i de fall där företag 
har få investeringsmöjligheter. Det beror på att när företag överför pengar till sina aktieägare 
vare sig det gäller genom utdelning eller återköp reduceras företagets verksamhetskostnader 
som är associerade med överinvesteringar eller investeringar i olönsamma projekt. Om 
företaget har mer pengar än de behöver för sina investeringar bör pengarna således komma 
aktieägarna tillhanda så att de själva kan avgöra var de vill placera sitt kapital.120 
 
Företagschefer kan sägas vara aktieägarnas representanter, denna relation behöver inte alltid 
vara problemfri utan kan innefatta motstridiga intressen. Agentteorin behandlar dessa typer av 
konflikter och de uppkommer ofta i samband med ärenden gällande utbetalningar till 
aktieägarna. Grunden för detta ligger i att en utbetalning till aktieägarna minskar resurserna 
som ledningen förfogar över, i och med detta minskar även ledningens makt. Ledningen kan i 
vissa fall ha incitament att låta företaget växa mer än den optimala storleken, det kan handla 
om olika bonussystem eller liknande, ofta kopplat till försäljningstillväxt. Det stora problemet 
mellan ledning och aktieägare är relaterat till utbetalningspolicyn för de företag som genererar 
ett betydande fritt kassaflöde.121 Fritt kassaflöde är det kassaflöde utöver det som behövs för 
att finansiera lönsamma projekt. Problemet ligger i hur ledningen ska motiveras att betala ut 
pengar istället för att investera dem under kapitalkostnaden eller använda dem på andra 
organisatoriska ineffektiviteter.122 
 
Vi tror att företagen agerar på det sätt som bedöms vara bäst vid det specifika tillfället. Om 
det inte finns investeringsmöjligheter kan återköp vara ett bra alternativ. Vår bedömning är att 
det troligtvis är av den orsaken som marknaden reagerar positivt när återköpsannonseringar 
kommer till publik kännedom.  
 
Vi förmodar att företagen inte investerar i olönsamma projekt istället för att skifta ut kapital 
till sina aktieägare. Däremot kan det naturligtvis vara så att intressekonflikter mellan 
aktieägare och ledning kan skapa diskussion huruvida pengar ska delas ut eller investeras. En 
god kommunikation till allmänheten borde ge förutsättningar för att dessa konflikter ska 
kunna undvikas. Finns lönsamma projekt att investera i är det i allas intresse att dessa projekt 
genomförs. Återigen borde den specifika situationen styra hur besluten ska tas, företagen 
skiljer sig så pass mycket att det blir svårt med generaliseringar.    
 
 
5.7 Förbättra nyckeltal 
 
Ett motiv för återköp som ofta framhålls från företagsledningar är att nyckeltalen förbättras, i 
synnerhet nämns vinst per aktie som ett betydelsefullt nyckeltal. Olika analytiker hävdar även 
de att detta är en av de stora fördelarna med återköpen. Detta kommer sig av att så länge 

                                                 
119 Jeffrey F. Jaffe, Stephen A. Ross & Randolph. W. Westerfield, Corporate Finance, (Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2005), p. 512 
120 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, p. 486 
121 Michael C. Jensen, Agency costs of free cash flow, Corporate Finance and Takeovers, The American 
economic review, 1986 Volume 76, Issue: 2, p. 323 
122 Ibid., p. 323 



~ BAKOMLIGGANDE MOTIV TILL ÅTERKÖP ~ 

 28 
 

vinsten minskar med mindre än utestående aktier kommer vinst per aktie - nyckeltalet att gå 
upp.123 
 
Dock finns det en grundläggande brist i detta resonemang enligt Grullon och Ikenberry. 
Resonemanget bygger på att företaget har inaktiva eller oproduktiva tillgångar och genom att 
sälja av dessa ökas produktiviteten. Om företaget å andra sidan säljer av sina produktiva 
tillgångar kommer vinst per aktie att öka men däremot inte tillföra något ytterliggare värde för 
företaget. Om företag använder överskottslikviditet för att köpa tillbaka aktier krymper 
företaget effektivt sina tillgångar, det beror på att det generellt ses som en dålig investering att 
inneha en alltför stor kassa. Att krympa storleken på företaget ökar värdet på företaget endast 
i de fall där de inte kan tjäna deras kapitalkostnad på ytterligare investeringar. Värdeökningen 
består således av en omfördelning av kapital till bättre användningsområden och inte på grund 
av att nyckeltalet vinst per aktie förbättrats.124 
 
Detta motiv framhålls av många analytiker som den största fördelen med återköp. Visserligen 
skapar nyckeltalsförbättringen inget faktiskt värde men vi anser liksom analytikerna att det är 
har en stor positiv effekt. När investerare letar lämpliga objekt att satsa pengar i är nyckeltalen 
enligt vår uppfattning en viktig komponent. Därför vill vi betona att förbättrade nyckeltal kan 
ha en inverkan på företag som återköper egna aktier. 

                                                 
123 Grullon G & Ikenberry D, What do we know about stock repurchases, Journal of applied corporate finance, 
2000, p. 35 
124 Ibid., p. 35 



~ PRAKTISK METOD ~ 

 29 
 

6 PRAKTISK METOD 
 
I detta kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga under insamlingen av det empiriska 
materialet, från urvalet av respondenter, planering och genomförande till vilken kritik som 
kan riktas mot den praktiska metoden.  
 
 
6.1 Urval av primära källor 
 
Som nämnts tidigare har vi ett företagsperspektiv på denna uppsats och därför ville vi vända 
oss direkt till berörda personer, anställda på de företag som använt sig av återköp under de 
senaste åren. Vi upplevde det som relativt problematiskt från början att veta vilka personer 
som skulle vara lämpliga att tala med. För att lösa detta tittade vi först på vilka företag som 
hade genomfört återköp, vissa företag kände vi redan till genom olika medier, andra läste vi 
snabbt igenom årsredovisningen och fick på detta sätt ett antal företag att kontakta. Kontakten 
skedde dels genom e-post, dels per telefon och vi blev därefter hänvisade till vederbörlig 
person inom företagen. När vi talat med alla tilltänkta respondenter bestämdes tid för 
intervjuerna. 
 
 
6.2 Access 
 
Eftersom de personer vi intervjuat är högt uppsatta och väldigt upptagna människor har det 
inte varit helt enkelt att komma i kontakt med dem. I samtliga fall har vi inte direkt fått prata 
med respondenten utan i första hand haft kontakt genom företagets receptionist eller annan 
medarbetare. Vi blev tvungna att ringa flera gånger till samma företag och visa vårt intresse 
för att få möjlighet att prata med våra tänkbara respondenter. När de sedan hade tid över för 
ett samtal med oss blev vi däremot väldigt positivt bemötta av dem och det gick relativt bra att 
boka in tid för telefonintervjuer inom två, tre veckors tid. Vi tror dock att vi möjligtvis kan ha 
haft oturen att ringa under en ganska stressig period och menar att framkomligheten kanske 
skulle vara snabbare under andra perioder. 
 
 
6.3 Planering av intervjuer 
  
Då vi sammanställde vår intervjumall utgick vi från teorikapitlet. Vi delade in intervjumallen i 
olika avsnitt för att göra den överskådlig och lätthanterlig. Noggrant gick vi igenom del för 
del för att kunna ställa relevanta frågor. Utifrån uppsatsens teorikapitel och de uppställda 
frågeställningarna formulerade vi frågor på de företeelser vi sökte svar på. Vi försökte även 
utforma följdfrågor för att inte missa viktig information. Eftersom det inte går att förutse 
precis vilka svar som erhålles från respondenterna är det svårt att planera en intervju fullt ut. 
Vi försökte dock att förbereda oss på alla eventualiteter och med hjälp av den kunskap vi 
erhållit under arbetets gång och den mall vi framställt kände vi oss relativt säkra på att 
intervjuerna skulle gå att utföra på ett tillfredsställande sätt. 
 
Vi utförde aldrig någon testintervju innan vi pratade med respondenterna vilket kanske kan 
kritiseras till viss del. Däremot diskuterade vi igenom mallen med vår handledare och fick bra 
respons på saker som behövdes rättas till. Respondenterna fick även de ta del av en förkortad 
version i god tid innan intervjutillfället för att på så sätt kunna vara väl förberedda inför 
intervjun. En respondent skickade även tillbaka kortfattade svar på våra frågor via e-post 
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vilket vi upptäckte var bra eftersom någon enstaka fråga inte hade varit tillräckligt tydlig. Vi 
skrev om den frågan så att den blev mer lättbegriplig. Vi förklarade även att vi avsåg använda 
bandspelare vid intervjutillfället och anledningen till detta.  
 
 
6.4 Genomförande av intervjuer 
 
Vi ringde upp respektive respondent på den avtalade tiden och inledde samtalet med att 
presentera oss själva, vårt arbete och frågade om det var något de undrade över innan vi 
startade intervjun. Vidare frågade vi om det var ok att använda bandspelare och förklarade 
anledningen till detta. Anledningen till att vi ville använda bandspelare var för att lättare 
kunna sammanställa intervjuerna efteråt, samtliga respondenter gav sitt samtycke till detta. 
Intervjuerna tog ca 30 minuter och vi kände att de gick väldigt smidigt, troligtvis tack vare att 
respondenterna var väl insatta i ämnet och att de sedan tidigare fått ta del av en förkortad 
intervjumall. Respondenterna hade själva fått välja tidpunkt för intervjun och det kände vi var 
bra eftersom vi upplevde att de verkligen hade tid att tala med oss. Samtliga erbjöds att vara 
anonyma men vi förklarade att vi gärna önskade skriva ut deras namn tillsammans med 
respektive företag. Detta hade ingen av dem någon invändning emot men de ville se och 
godkänna intervjun efter vi sammanställt materialet. Att vi fick skriva ut deras namn i 
uppsatsen anser vi vara positivt eftersom vi upplever att det höjer trovärdigheten i 
intervjuerna.  
 
Trots att vi inte hade möjlighet att tolka kroppsspråk, uttryck och annat då intervjuerna 
genomfördes över telefon, uppfattar vi intervjuerna i helhet som lyckade. Inga 
störningsmoment besvärade oss under intervjuerna vilket vi bedömer som att respondenterna 
tog intervjuerna på allvar och att de verkligen hade satt av tid för att tala med oss. Vi var 
noggranna med att se till att vi förstått allt rätt och inte missat något viktigt innan vi gick 
vidare. Eventuella missförstånd undveks också genom att vi skickade en sammanställning till 
respondenterna som de fick godkänna och kommentera. Efter intervjun frågade vi om det gick 
bra att återkomma med kompletterande frågor eller funderingar, detta var samtliga 
respondenter positivt inställda till. 
 
 
6.5 Bearbetning av primära källor 
 
Efter varje avslutad intervju lyssnade vi igenom bandet och antecknade på dator ordagrant vad 
som sagts. Detta gjorde vi för att inte missa något respondenten framfört samt att kunna återge 
lämpliga citat. Därefter sammanställde vi intervjun där vi tog bort vissa saker som inte var 
relevanta för studien och valde även ut de citat som vi tyckte sade något extra viktigt. Denna 
sammanställning skickade vi så snabbt vi var klara till respondenten i fråga för att få ett 
godkännande och eventuella förslag på ändringar. Våra respondenter uppskattade att själva få 
gå igenom sina egna svar och därigenom ha möjligheten att korrigera eventuella missförstånd. 
Trots att vi ansåg att allt uppfattats korrekt var det ändå några saker som vi missat. Till 
exempel några fackuttryck och engelska benämningar som vi behövde korrigera. Vi skrev om 
det som respondenterna föreslagit och placerade sedan in det i uppsatsen. I empirikapitlet 
presenteras dessa intervjuer var för sig för att sedan tillsammans i analyskapitlet kopplas ihop 
och jämföras med de teorier som valts ut och behandlats.  
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6.6 Kritik mot primära källor 
 
Våra respondenter hade olika yrkesbeteckning och i många fall skiljda arbetsuppgifter. Detta 
kan till viss kritiseras eftersom jämförelsen dem emellan blir svårare att göra. Detta var dock 
något som var väldigt svårt att göra något åt. Vi var väldigt begränsade att välja vilka på 
företagen som vi kunde intervjua och fick anpassa oss efter deras villkor. Dock ser vi inte 
detta som något stort problem eftersom alla vi talade med var väldigt kunniga och insatta i 
ämnet vilket borde ha gett oss relevanta och jämförbara svar vid samtliga intervjuer. Det var 
ganska besvärligt att få en tid för intervjuerna med respondenterna, men när vi väl hade 
lyckats med det kände vi att de verkligen tog sig tid för oss. Vi upplevde således inte att de 
var stressade eller hade fokus på annat håll vid intervjutillfället vilket var mycket positivt. 
 
Något som alltid kan kritiseras vid telefonintervjuer är att det inte går att tolka kroppsspråk 
och andra detaljer vilket är möjligt vid en personlig intervju. Den kritiken anser vi vara 
befogad, men i och med att respondenterna fick läsa igenom intervjuerna och godkänna, tycka 
till och ge förslag på ändringar anser vi att de sammanställda intervjuerna som finns med i 
denna uppsats stämmer överens med det ursprungliga samtalet. Vår uppfattning är således att 
om det finns någon negativ påverkan av telefonintervjumetoden jämfört med personlig 
intervju, så är den endast marginell i det stora hela. 
 
Huruvida antalet intervjuer är tillräckliga kan naturligtvis diskuteras. Fler intervjuer kanske 
hade gett oss ytterligare infallsvinklar att resonera kring men vår uppfattning är att vi 
troligtvis skulle ha fått liknande svar från andra respondenter och således gjorde vi valet att 
inte genomföra fler intervjuer. När fler intervjuer inte tillför någon ny information brukar man 
i forskningssammanhang tala om teoretisk mättnad125. Vi anser att vi har grund för vårt beslut 
eftersom vi redan efter den fjärde intervjun såg tydliga tecken på att vi inte skulle kunna 
berika vår uppsats med något nytt om vi genomfört fler intervjuer. Huruvida vi uppnått denna 
teoretiska mättnad eller inte går förstås att debattera om, vi gjorde bedömningen utifrån de 
erfarenheter vi uppburit under den tid vi arbetat med studien.  Till detta vill vi även 
understryka det problematiska och tidskrävande arbete som låg bakom att lämpliga 
respondenter kunde intervjuas vilket ytterligare underlättade vårt beslut.  
 
Vi har inte någon större erfarenhet av intervjuer och det kan naturligtvis ha påverkat de svar 
vi fick. Vi har dock under studietiden fått träning i liknande situationer, inte minst då vi skrev 
uppsats på c-nivå tillsammans. Dessutom tycker vi att alla intervjuer flöt på bra utan några 
problem och respondenterna var väldigt utförliga i sina svar och villiga att förklara det vi inte 
förstod. Utifrån detta känner vi att vår erfarenhet varit tillräcklig. Vi har kunnat genomföra 
intervjuerna och har erhållit den information som behövdes för de mål vi hade med studien. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Maj-Britt Johansson-Lindfors. Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur. 1993) 
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7 Empiri  
 
Här presenterar vi vårt empiriska material som med hjälp av telefonintervjuer samlats in över 
hela Sverige. Kapitlet presenterar de intervjuade personerna var för sig för att sedan bli 
analyserade tillsammans i analyskapitlet.  
  
 
7.1 Telefonintervju med Handelsbankens Nicklas Grip den 18 april 2006  
 
7.1.1 Svenska Handelsbanken 
 
Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre lönsamhet än de övriga börsnoterade 
nordiska bankerna. Detta ska uppnås genom att ha nöjda kunder samtidigt som kostnadsnivån 
ska vara lägre än i andra banker. Lönsamheten ska alltid prioriteras före volym. 126 
 
Handelsbanken är en universalbank, dvs. levererar tjänster inom hela bankområdet. Med det 
avses traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt banktjänster för 
privatpersoner inkl. livförsäkringar. De har ca 9 000 anställda och ca 115 000 aktieägare.127 
 
Sedan 2000 har Handelsbanken haft möjlighet att återköpa egna aktier. Denna möjlighet 
utnyttjades 2000 och 2001 när de återköpte totalt 21,4 miljoner aktier. Under varken 2002 
eller 2003 återköpte eller avyttrade banken några aktier, men under 2004 återköptes 23,7 
miljoner aktier igen. Vid bolagsstämman den 26 april 2005 fick bankens styrelse ett förnyat 
bemyndigande att återköpa ytterliggare 40 miljoner aktier fram till nästa ordinarie 
bolagsstämma. Under det fjärde kvartalet 2005 återköpte banken 13,2 miljoner aktier.128 
 
 
7.1.2 Respondenten 
 
På Handelsbanken jobbar Nicklas Grip på ”Chef regelverk” som snart byter namn till ”Chef 
kapital”. Där har han ett tredelat ansvar för kapitalplanering, regelverk som påverkar 
ekonomiområdet och captive bolag. Vidare hanterar Grip Handelsbankens återköpsprogram, 
både planerar vilka belopp som ska återköpas och exekverar själva avsluten. Han sköter också 
indragningen av aktier. 
  
 
7.1.3 Utskiftningsmetoder 
 
Handelsbanken har använt sig av alla utskiftningsmetoder och Grip påpekar att inlösen idag 
heter indragning istället. De genomförde inlösen av preferens- och indexaktier förut helt och 
hållet för att det var tillfälliga serier som de hade, men de har aldrig använt inlösen som ett 
alternativ till återköp. Grip menar att Handelsbanken gör ett återköp och sedan gör de en 
indragning och en nedsättning, genom att makulera aktier, för att kunna fortsätta återköpa. 
Rent teoretiskt har alltså Handelsbanken använt alla metoderna, men Grip påpekar att de inte 
använder inlösen som ett verktyg på normala aktieserier, utan då återköper de vanligtvis och 
lämnar utdelning. 

                                                 
126 www.bolagsfakta.se, 2006-04-10, 12:00. 
127 www.bolagsfakta.se, 2006-04-10, 12:10. 
128 www.handelsbanken.se, 2006-04-11, 13:10. 



~ EMPIRI ~ 

 33 
 

Utdelning har Handelsbanken använt sig av årligen sedan 1871 och återköp av aktier har de 
använt sig av sedan det blev tillåtet år 2000. Grip berättar att de har införskaffat stående 
återköpsprogram som förnyas varje år. Vidare så genomför de återköp vid behov och gör 
indragningar och nedsättningar för att kunna fortsätta återköpa.   
 
Grip menar att utskiftningsmetoderna är komplement till varandra därför att det dels finns 
aktieägare som blir tillfredställda med stora utdelningar, medan återköp istället hjälper 
företaget att hålla en lagom stor kapitalbas även under löpande år. Om inte återköp genomförs 
får de på sig överskottskapital som bara ligger och väntar på den årliga utdelningen. Grip 
menar alltså att återköp är ett effektivare sätt att justera kapitalets storlek på än utdelning.  
 
Handelsbankens utdelningspolicy är att de vill ha en högre utdelningstillväxt än deras 
konkurrenter. De vill vara bättre på alla punkter, högre räntabilitet, lägre kostnader, dela ut 
mer än de andra och så vidare. Grip berättar också att de för närvarande inte har några 
optionsprogram i företaget. 
 
 
7.1.4 Lagstiftning 
 
Grip tycker att lagstiftningen i stort är okej, men menar att en av de nya ändringarna som 
gjordes i aktiebolagslagen inte var så bra. Den rör dokumentationen som de ska ha kring 
återköpsmandat. Han förklarar att styrelsen måste skriva ett motiv till varför de anser att 
utdelning är okej att lämna, att de är tillräckligt kapitaliserade och att det är försiktigt och så 
vidare. På samma bolagsstämma fattar de beslut om deras återköpsprogram och då vill de 
numera precis vid samma tidpunkt ha ett separat utlåtande att de tycker att 
återköpsprogrammet är okej och det skall dessutom granskas av revisorerna som redan har 
granskat årsredovisningen och tittat på vinstdispositionen. Grip menar att det blir ett onödigt 
dubbelarbete. Vid beslut om återköpsprogram vid annan tidpunkt än vid ordinarie 
bolagsstämma ser Grip dock behovet av lagstiftningen. 
 
”De borde putsa lite i aktiebolagslagen och sen redovisningsreglerna skulle vi vilja se 
ändrade just nu” 
 
Grip berättar också att redovisningsreglerna inte är så bra vad gäller reglerna när de som led i 
en värdepappersrörelse återköper aktier. Skälet är att även dessa återköp måste redovisas 
direkt mot eget kapital. Han menar alltså att om de återköper aktier på det viset så är det inte 
specifikt för att återköpa Handelsbanksaktier, utan kanske för att ”hedga” en position som de 
har i derivatkontrakt, vilket då medför att det inte blir en rättvisande bild av resultatet. Syftet 
med transaktionen är inte att göra en transaktion med ägarna utan bara som ett led i 
värdepappersrörelsen och borde därför redovisas annorlunda. Han är dock skeptiskt till att 
någon ändring kommer ske med redovisningsstandarderna i detta avseende. 
 
 
7.1.5 Återköpsförfarandet 
 
Grip berättar att bolagsstämman fattar beslut om det maximala antalet aktier som ska 
återköpas i Handelsbanken och hur strukturen för återköpen ska se ut. De får alltså 
instruktioner för hur de får göra, om de ska köpa på marknaden, till vilka priser och så vidare. 
Sen delegerar bolagsstämman till styrelsen att fatta beslut om när och till vilka belopp de ska 
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köpa för. Detta sker då genom att bolagsstämman lämnar ett mandat till styrelsen att själva 
fatta beslut om att göra återköp när de finner det lämpligt. 
 
De som kan reagera på Handelsbankens återköp är bland annat ratinginstitut, långivare och 
aktiemarknaden. Grip påpekar att det självklart finns intressenter som har synpunkter och är 
intresserade huruvida de gör återköp eller inte. Aktiemarknaden har velat att de ska återuppta 
återköpen under den tiden som de inte var aktiva med det och under den tiden som de började 
med återköp kunde de få kommentarer om att återköp var ett tecken på passivitet och att de 
inte kunde hitta några förvärvs- eller tillväxtstrategier, Grip tycker dock att de fått omvända 
reaktioner på senare tid. Han menar numera att om de inte genomför återköp när de har ett 
överkapital så är det ett svaghetstecken som kan medföra en negativ kurspåverkan. Så länge 
Handelsbanken bara använder återköp som ett verktyg att hålla lagom mängd kapital, är 
intressenterna positivt inställda till återköpen. Vidare berättar han att det är främst om de 
återköper för mycket så att de kommer ned i kapitalnivåer som intressenterna anser vara för 
låga som de kan ha synpunkter. Långivarna är mest intresserade av att företaget är tillräckligt 
starkt och om ratinginstituten tycker det så är även långivarna nöjda. 
 
”Självklart finns det intressenter som har synpunkter och är intresserade huruvida vi gör 
återköp eller inte.” 
 
När företaget ska göra återköp går de alltid igenom alla möjliga återköpsmetoder, säger Grip. 
Han berättar att de själva är marknadsledande i Sverige på att ge råd till andra företag inom 
det här området. De hamnar dock oftast vid ungefär samma slutsats, att genomföra återköp 
över aktiemarknaden. Han menar att det har med storleken på återköpen att göra eftersom de 
sällan gör så stora återköp i förhållandet till det totala antalet aktier. Det är då enklast och 
smidigast att göra återköp över aktiemarknaden. Vidare berättar han att de aldrig har 
genomfört ett offentligt återköpserbjudande. 
 
När Handelsbanken genomför återköp över börsen köper de till marknadspris. Det gör de dels 
direkt på marknaden genom att lägga order på aktier och dels genom att hitta så kallade block 
med aktier. Det är sådana som är villiga att sälja en stor post med aktier och det ger företaget 
en möjlighet att köpa en större mängd utan att påverka marknadspriset. 
 
Varför Handelsbanken väljer att genomföra återköp av aktier över aktiemarknaden 
sammanfattar Grip genom att nämna att det beror på återköpens storlek och syfte, justering av 
kapitalet och att de främst vill genomföra återköp successivt i takt med att de anser att de har 
ett överskottskapital. 
 
Återköpsprogrammen förnyas varje år och Grip berättar att de sträcker sig mellan 
bolagsstämmorna. De köpte för sammanlagt 4 miljarder mellan bolagsstämmorna förra året 
och Grip förklarar att de återköper successivt under den tiden som de får göra återköp. De får 
nämligen inte återköpa närmare än 30 dagar före publicering och inte heller när de anser att de 
har någon kurspåverkande information.  
 
 
7.1.6 Motiv till återköp 
 
Handelsbanken använder sig av återköp kontinuerligt och syftet är att hålla rätt mängd kapital 
i företaget. De försöker att inte ha ett för stort överskottskapital, utan istället visa att när de har 
ett överskott så är de aktiva och använder sig av återköp för att göra sig av med det.  
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Grip menar att de uppnår önskad effekt med återköpen eftersom att de vill bli av med 
överskottet vilket de också blir när de återköper. En annan effekt är att de visar 
aktiemarknaden att de är en aktiv förvaltare av deras egna kapital. 
 
Handelsbankens motiv att genomföra återköp ser i dagsläget inte ut att förändras i framtiden. 
De anser att återköp är en effektiv metod att justera kapitalet och har valt att stänga 
alternativet att använda sig av återköp för att finansiera förvärv. 
 
Grip menar att Handelsbanken inte har någon större tilltro att signalera undervärdering med 
hjälp av återköp. Han menar att aktiemarknaden är intelligent och om de anser att det ska vara 
en viss aktiekurs så ska det också vara så. Handelsbanken köper tillbaka aktier då de har 
överskottskapital och då signalerar de till aktiemarknaden att de har det. Det signalvärdet kan 
Grip se, men annars har han svårt att se något övrigt signalvärde. Vidare berättar han att vissa 
företag försöker dra upp kursen genom häftiga återköp, men att Handelsbanken alltid försöker 
handla så att det inte ska påverka aktiekursen. Handelsbanken genomför återköp oavsett 
vilken kurs aktien har, men försöker hantera dem så att de inte handlar väldigt mycket när det 
är kursstopp och slutar inte heller att köpa även om kursen når över vissa nivåer, utan de 
återköper för att sänka kapitalets storlek. 
 
”Vi försöker alltid handla så att det inte ska påverka aktiekursen.” 
 
Inom Handelsbanken gör de inte återköp på grund av skattefördelar och Grip påpekar att de 
inte ägnar sig åt skatteplanering inom företaget, utan vissa kan vara vinnare av att de använder 
sig av återköp, men det är ingenting som de tänker specifikt på.  
 
Handelsbanken behöver inte använda sig av återköp för att skydda sig mot fientliga återköp 
därför personalen via Stiftelsen Oktogonen redan äger mer än tio procent av rösterna i bolaget 
vilket är ett skydd i sig, förklarar Grip. 
 
Grip tror att återköp kan vara en kursförbättrande åtgärd därför att de då visar att de är en 
aktiv förvaltare av eget kapital. Han menar vidare att de definitivt fick sådana signaler under 
det år som de avstod från återköp. Analytiker hade påpekat att de bör använda sig av återköp 
igen, annars fanns det en risk att företagets aktiekurs skulle kunna komma att skadas. 
 
Teoretiskt så förbättras nyckeltal av återköp som har med per aktie att göra, säger Grip. Det 
blir ju bättre nettovinst per aktie och så blir det bättre räntabilitet per aktie. 
 
 
7.1.7 Komplement eller substitut? 
 
Handelsbanken ser återköp som ett komplement till utdelning för att det finns aktieägare som 
vill ha stora utdelningar, säger Grip. De lämnar en rejäl utdelning som är ganska hög procent 
av deras vinst, men sen har de dessutom återköp för att justera kapitalets storlek därutöver. 
Grip förklarar att utdelningen bör vara långsiktig och stabil så det går att göra prognoser på 
dem och därför tycker han att återköp är ett bra komplement. De kan göras flera gånger per år 
i takt med att de tycker att de har för mycket kapital.  
 
Återköp är ett substitut till extrautdelning, menar Grip. De har lämnat gott om 
extrautdelningar tidigare år när de inte hade möjligheten till återköp, men då blir det också så 
att de blir av med allt kapital på en gång. Handelsbanken föredrar att göra sig av med kapitalet 
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successivt i takt med behovet och återköpen ger en möjlighet att kunna välja hur mycket 
kapital som ska utskiftas och om de ser en stor affärsmöjlighet kanske de låter bli att återköpa 
en period.  
 
Handelsbanken återköper endast då det inte finns tillräckligt med möjligheter att växa genom 
förvärv. Grip berättar att de växt mycket de senaste åren, men att de ändå skapar mycket 
överskottskapital som de då gör sig av med genom utdelning och återköp. Vidare förklarar 
han att de alltid ställer en ny investering mot återköp för att se vad som ger mest avkastning 
till aktieägarna. Han påpekar dock att det är viktigt att inte bara välja det alternativ som ger 
bäst räntabilitet eftersom investeringar ofta är räntabilitetssänkande. Om de skulle göra det 
skulle företaget sluta växa och det skulle inte vara bra på längre sikt, men det är ingenting 
som Grip är orolig för. 
 
”Vi ställer alltid en ny investering mot återköp för att se vad som ger mest avkastning till 
aktieägarna.” 
 
 
7.1.8 Fördelar och nackdelar med återköp 
 
Grip tycker att den stora fördelen med återköp är att de kan se till att de inte blir 
överkapitaliserade mellan bolagsstämmorna. De nya reglerna kring aktieutdelningar är sådana 
att de bara får basera utdelningen på balanserade vinstmedel och senaste godkända bokslut, 
men med återköp har de möjligheten att förbruka en del av de vinster som tillkommer under 
året. 
 
Risken med återköp är om ett företag har dålig koll på sin kapitalsituation och återköper för 
mycket och hamnar i en för hög skuldsättningsgrad, förklarar Grip. Han menar dock att 
Handelsbanken aldrig stött på några oväntade effekter eller problem under deras återköp. 
 
  
7.1.9 Återköp i framtiden 
 
Grip tror inte att återköpen kommer att ta över utdelningens roll utan han tror att de är 
komplement till varandra och de kommer att fortsätta använda återköp som ett verktyg även i 
framtiden på samma sätt som tidigare.  
 
 
7.2 Telefonintervju med Nordeas Johan Wiström den 23 maj 2006 
 
7.2.1 Nordea Bank AB 
 
Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver 
verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking, 
Asset Management & Life. Koncernen har nästan 11 miljoner kunder, 1 150 bankkontor i 22 
länder. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker, med över 4,1 miljoner e-
kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn. De 
har ca 29 000 anställda och ca 487 000 aktieägare.129 

                                                 
129 www.bolagsfakta.se, 2006-04-11, 10:20. 
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Den 21 mars 2005 slutförde Nordea återköpet av egna aktier varvid de totalt återköpt 139 
miljoner aktier eller ca 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen beslutade den 
26 oktober 2005 att bolaget skulle återuppta återköpsprogrammet om högst 50 miljoner egna 
aktier, vilket motsvarar ca 2 procent av bolagets totala aktier. Deras syfte med 
återköpsprogrammet var att omfördela medel till bolagets aktieägare för att på längre sikt 
kunna öka vinsten per aktie. Detta återköpsprogram slutfördes den 25 november när Nordea 
köpte tillbaka 50 miljoner egna aktier.130  
 
 
7.2.2 Respondenten 
 
Johan Wiström arbetar på Nordea Corporate Finance och är där rådgivare i samband med 
företagsaffärer. Wiström är ansvarig för att hålla kundrelationer och få in nya uppdrag. Hans 
egna erfarenheter kring återköp är bland annat att han varit ansvarig för Telia Soneras 
aktieåterköp och nu senast Oriflames inlösenerbjudande.  
 
 
7.2.3 Utskiftningsmetoder 
 
Wiström fungerar som rådgivare åt företagen. På frågan om de olika utskiftningsmetoderna 
inleder Wiström med att berätta att utdelning är ”no-brainer”, det vill säga något som 
företagen gör utan rådgivningshjälp. Valet mellan återköp och inlösen skildrar Wiström som 
något av samma sak men på lite olika teman. Han fortsätter med ett exempel där Telia 
genomförde ett återköp men där syftet ändå var att till slut lösa in aktierna. Att de gjorde ett 
återköp och inte inlösen i själva erbjudandet beskriver Wiström som en strategi för att vinna 
tid eller att inte vara ute på marknaden allt för länge med transaktionen.  
 
Vilken metod som används beror på situationen. Många företag köper tillbaka över 
marknaden, det är ett väldigt enkelt sätt berättar Wiström. Och i slutändan uppnår man det 
man vill, genom att man förändrar kapitalstrukturen. Helt enkelt göra sig av med en del 
pengar och minskar antalet aktier. 
 
 
7.2.4 Lagstiftning 
 
Lagstiftningen tycker Wiström fungerar bra, han framhåller speciellt den nya aktiebolagslagen 
som enligt Wiström har en logisk utformning. Successivt har den anpassats, i början fanns det 
en del underliga regler men nu fungerar det bra.  
 
”Jag personligen tycker inte att det behövs några lagändringar” 
 
Att återköp har blivit tillåtet i Sverige anser Wiström vara en bra sak i och med att företagen 
givits fler möjligheter, till exempel möjligheten att justera sin kapitalstruktur. Det är en del i 
en väl fungerande kapitalmarknad. 
 
 
 

                                                 
130 www.nordea.se, 2006-04-11, 10:30. 
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7.2.5 Återköpsförfarande 
 
Den vanligaste återköpsmetoden tror Wiström är över marknaden men även återköp genom 
erbjudanden är också relativt vanligt. Vilken metod som ska användas beror på en rad olika 
orsaker vilka alltid övervägs innan beslut tas.  
 
En poäng med erbjudanden som Wiström framhåller är att det är tydligt för aktieägarna att de 
verkligen får någonting. Det vill säga att genom att lämna in aktierna i det här erbjudandet får 
de pengar av företaget. Om ett företag köper tillbaka över börsen så blir det många som 
upplever att de inte har fått någonting, de får är en kursjustering men den är inte lika uppenbar 
för alla aktieägare. 
 
”Med ett erbjudande blir det tydligt för aktieägarna att de verkligen får någonting av oss” 
 
 
7.2.6 Motiv till återköp 
 
Det starkaste motivet är att företag vill förändra kapitalstrukturen, helt enkelt så att de får en 
mer effektiv struktur. Då företag är överkapitaliserade är det väldigt lätt att förändra genom ett 
återköp förklarar Wiström.  
 
Wiström kan inte se att motiven kommer att förändras i framtiden, i grunden är det 
kapitalstrukturen som påverkas när du gör återköp. Det är det som är drivkraften i dagsläget 
och troligtvis även framöver.  
 
Signalera undervärdering tror Wiström kan vara ett kompletterande motiv vid sidan av att 
förändra kapitalstrukturen. Precis som ett företag normal inte väljer att göra nyemission om 
aktien är lågt värderad, är det mer intressant att köpa tillbaka aktier om företaget tycker att 
den är för lågt värderad.  
 
Skattefördelar för aktieägare kan också vara ett motiv för att göra återköp i stället för 
utdelning, framförallt i de fall där stora återköp är aktuella förklarar Wiström.  
 
Wiström tror inte att företag gör återköp för att skydda sig mot fientliga uppköp. I sitt arbete 
har Wiström kommit i kontakt med många olika företag utan att stöta på något som haft detta 
som motiv för sitt återköp. Wiström menar att detta är relativt enkelt att skydda sig mot, till 
exempel genom att genomföra en utdelning, då blir inte företaget lika attraktivt för uppköpare 
längre. Wiström påpekar dock att det finns regelverk för hur en styrelse får agera och således 
behöver det inte var lika enkelt varje gång. 
  
”Jag har då aldrig stött på något företag som återköpt för att skydda sig mot ett fientligt 
uppköp.” 
 
Att genomföra ett återköp för att förbättra aktiekursen upplever inte Wiström som ett direkt 
motiv utan mer som ett indirekt. Med det menar han att en kapitalstruktursförbättring kan få 
kursen att gå upp men fortfarande är det kapitalstrukturen som är anledningen till återköpet. 
 
Nyckeltalen är ingen avgörande faktor i de här sammanhangen menar Wiström men det förs 
ofta diskussioner om dem. Nyckeltalen hänger ihop med många andra saker men är aldrig 
ensamt en anledning till ett återköp. 
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7.2.7 Komplement eller substitut? 
 
Återköp ser Wiström som ett komplement till ordinarie utdelning, men att det dock kan vara 
ett substitut till extrautdelning. Det kan dels bero på skatteaspekter eller att företag kan vara 
rädda att fastna i högre förväntad utdelning om de skulle vilja skifta ut en större summa 
pengar än normalt ett år, förklarar Wiström. 
 
 
7.2.8 Fördelar/nackdelar med återköp?  
 
En utvärdering är inte nödvändig om återköpet görs för att förbättra kapitalstrukturen, då 
uppnås resultatet per automatik. I andra fall kan det vara svårt att utvärdera på grund av alla 
de faktorer som kan påverka resultatet. 
 
Den största fördelen från företagens sida som Wiström ser med återköp är att det inte byggs 
upp lika stora förväntningar som en stor utdelning kan göra inför nästa år. Om utdelning ställs 
mot inlösen ser Wiström fördelarna främst i de skattefördelar som inlösen kan ge. 
 
En risk skulle möjligtvis kunna uppkomma om ett företag köper tillbaka för mycket så att 
företaget hamnar i en situation med en för svag kapitalbas, talar Wiström om. Det finns även 
risker i själva genomförandet. Till exempel om kursen sätts för lågt i en stark marknad och det 
på grund av det inte blir något återköp för att kursen på börsen var högre än återköpskursen 
under anmälningsperioden. 
 
”En risk kanske skulle kunna vara att företag köper tillbaka så pass mycket att de får en för 
svag kapitalbas” 
 
Något som också debatteras då och då är att företag återköper istället för att satsa på 
investeringar, framförallt kommer dessa diskussioner upp i samband med perioder då det 
återköps mycket berättar Wiström. Då kan det finnas en risk att företagen försöker 
tillfredsställa kapitalmarknadens kortsiktiga krav istället för de långsiktiga som kräver 
investeringar. Dock tror inte Wiström att det är särskilt vanligt förekommande och har själv 
aldrig stött på några problem med detta. 
 
 
7.2.9 Återköp i framtiden 
 
Wiström tror inte att återköp kommer att överta utdelningens roll i framtiden. Det grundar han 
på att det är ett invant beteende från företagens sida och att det finns förväntningar på 
utdelning från aktieägarna. Möjligtvis kommer vissa progressiva företag att gå ifrån 
utdelningar under de närmsta åren men att återköp skulle ersätta utdelning på bred front tror 
Wiström ligger väldigt långt borta. 
 
 
7.3 Telefonintervju med Electroluxs Björn Andersson den 19 april 2006 
 
7.3.1 Electrolux 
 
Electrolux är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för 
kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter säljs varje år 
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till konsumenter och professionella användare i över 150 länder. Produkterna som säljs är 
bland annat kylskåp, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare. Electrolux 
hade 2004 en omsättning på cirka 121 miljarder kronor. Företaget hade vid den tidpunkten 72 
000 anställda och 63 800 aktieägare.131 
 
 
7.3.2 Respondentinformation 
 
Björn Andersson arbetar som ”Head of treasury, support and administration” på Electrolux i 
Stockholm där han är chef över administration, risk och business control. Hans egna 
erfarenhet av återköp är gedigen, han varit ansvarig för återköpsprogrammen från år 2000 och 
framåt. Där har Andersson bland annat tagit fram strategier, kapitalstruktursprognoser, satt 
upp administrationen och genomfört de praktiska momenten. 
 
Andersson har arbetat på Electrolux sedan 1992 och har arbetat inom olika områden. Dels har 
han arbetat ute i den operativa verksamheten som business controller, dels som första 
affärscontroller på något som kallas för ”group treasury”. Numera arbetar Andersson som 
chef för administrationen. Under en lång period har han ansvarat för Electrolux 
återköpsprogram och hanterat allt det praktiska men även teoretiska aspekter som till exempel 
hur beslut om återköpen motiveras och vad prognoser för koncernen byggs upp utifrån.  
 
 
7.3.3 Utskiftningsmetoder  
 
De utskiftningsmetoder de använt sig av är utdelning, återköp och inlösen. Med utdelning 
menas i detta fall normal utdelning, ingen extraordinär utdelning har genomförts. 
Återköpsprogrammen har använts sedan det blev tillåtet år 2000, framförallt i början gjordes 
stora återköp men även en del på sistone berättar Andersson. Även inlösen har använts i viss 
utsträckning, senast för cirka 2 år sedan. 
 
Anledningen till att det blev stora återköp i början av 2000-talet var att Electrolux vid den 
tidpunkten var starkt överkapitaliserade på grund av att de sålt ut ett antal verksamhetsdelar. 
Det fanns då anledning att skifta ut relativt stora summor pengar till aktieägarna. Metoden 
med återköp som nyligen blivit tillåten i Sverige sågs då som ett bra val beskriver Andersson. 
 
Varför den sågs som ett bra alternativ var de stora fördelar återköp hade. Den största fördelen 
är att återköp är betydligt mindre administrativt betungande jämfört med inlösen. Vid inlösen 
ska ett erbjudande skickas ut och en stor mängd information ska framställas, det beskriver 
Andersson som en förhållandevis tung process även om han inte har direkt erfarenhet av just 
den processen själv. Återköp däremot är väldigt enkelt och mycket tid och besvär sparas in. 
 
Utdelning har Electrolux använt sig av årligen, återköp och inlösen har genomförts till ett 
värde på totalt 11,4 miljarder kronor varav inlösen stod för 3,1 miljarder kronor. 
Återköp föredras framför de andra utskiftningsmetoderna, främst på grund av dess enkelhet 
och flexibilitet förklarar Andersson. 
 
Personligen tycker Andersson att det är en väldigt enkel process med återköp. De får ett 
godkännande från stämman så att de har möjlighet att genomföra ett återköp och då är det 
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vanligaste att de ges mandat enligt vad svenska regler tillåter, det vill säga i enlighet med tio 
procentsregeln. Sedan sluts avtal med ett antal banker, en eller flera som praktiskt genomför 
återköpet. De lägger därefter order till mäklarna dagligen eller veckovis beroende på vad som 
föredras. Om man sedan vill går det att avbryta eller ge order om större volymer. Det är alltså 
väldigt flexibelt från vår sida klargör Andersson.  
 
”Att återköpa är en väldigt enkel process” 
 
Vad som styr valet av utskiftningsmetod beskriver Andersson som främst praktiska och 
skattemässiga aspekter. De skattemässiga aspekterna handlar bland annat om att aktieägarna 
själva kan planera om de vill sälja eller inte och på så sätt utnyttja olika möjligheter som finns 
tillgängliga, exempelvis utnyttja ett förlustavdrag eller liknande.   
 
Andersson fortsätter med att berätta om Electrolux utdelningspolicy som uttrycker att minst 
30 % av nettoresultatet ska komma aktieägarna tillhanda. Den policyn har de haft en lång tid 
tillbaka och i dagsläget är det inget som talar för att någon ändring kommer att ske inom den 
närmsta framtiden. 
  
 
7.3.4 Lagstiftning  
 
Sveriges lagstiftning tycker Andersson är relativt bra. Den skiljer sig inte speciellt mycket 
från USA:s lagstiftning även om de har ändrat lite på senare år och gjort den mer flexibel. 
Den svenska lagstiftningen är i stort en kopia på hur det såg ut i USA för cirka fem till sex år 
sedan. Efter den 11:e september ändrades lagarna en del för att stötta den finansiella 
marknaden, dessa ändringar har inte anammats från andra delar av världen än så länge. Dock 
har Andersson ingen uppfattning huruvida det kommer att ske några förändringar i Sverige i 
framtiden.  
 
 
7.3.5 Återköpsförfarande 
 
Om återköpsförfarandet berättar Andersson att styrelsen föreslår om återköp, därefter fattar 
stämman beslut om ett genomförande. I Electrolux fall har det föreslagits ett tio procentigt 
mandat för maximal flexibilitet. Efter det förs normalt en diskussion inom företaget och med 
styrelsen om kapitalstrukturen, därefter kan beslut fattas angående återköpets storlek förklarar 
Andersson.     
 
På frågan om de märkt några reaktioner från intressenter i samband med återköpen svarar 
Andersson att det varit en relativt enkel sak att få igenom ett återköp här i Sverige. Däremot 
har det varit vissa skribenter som fört en debatt i tidningarna där de påstår att det är fantasilöst 
av företag att genomföra återköp, istället framhåller skribenterna att företagen bör investera 
pengarna eller göra förvärv och dylikt. 
 
Detta håller Andersson verkligen inte med om. Finns det lönsamma investeringar och bolaget 
anser sig klara av dessa så genomförs investeringarna. Om det däremot inte finns några 
investeringsmöjligheter där lönsamhetskraven är uppfyllda är det bättre att låta pengarna gå 
tillbaka till aktieägarna och låta dem förvalta pengarna på ett mer lönsamt sätt slår Andersson 
fast. Sänker alla avkastningskraven kanske fler investeringar blir möjliga, men det fungerar 
inte riktigt på det sättet. Investeringsbehovet och underlaget styrs av vilka marknadsandelar 
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företaget besitter, vad som finns till salu vid det tillfället, vilken teknik som går att utveckla 
och en rad andra saker. Om man läser i böcker kan det ibland framstå som att det finns 
oändligt med investeringsmöjligheter och så är det inte riktigt i den verkliga världen. Och 
framförallt fortsätter Andersson, om man skulle sälja av bolag så måste företaget göra något 
med pengarna. Då kan återköp vara ett bra alternativ. 
 
”Finns det lönsamma investeringar och bolaget anser sig klara av dessa så genomförs 
investeringarna.” 
 
Återköpsmetoderna är ganska styrda av börsreglerna berättar Andersson. När Electrolux 
genomförde sina återköp lades order ut via mäklare att köpa ex tusen aktier per dag. Dessa 
orders är då anonyma, det framgår först efter dagens slut att Electrolux har rapporterat sig på 
börsen förklarar Andersson. 
 
 
7.3.6 Motiv till återköp 
 
Det starkaste motivet för Electrolux har definitivt varit att justera kapitalstrukturen meddelar 
Andersson. Han tror inte att de köpt tillbaka några aktier primärt för att använda till något 
incitamentsprogram. De har definitivt inte haft motivet att spekulera i aktien eller haft några 
ambitioner att påverka aktievärderingen. Motivet att justera kapitalstrukturen upplever 
Andersson som relativt välkänt, men det gäller ändå att motivera de beslut som tas.  
 
Andersson anser att de uppnått önskad effekt med deras tidigare återköp. När motivet för 
återköpen är att justera kapitalstrukturen är det enkelt. Däremot om företag har andra motiv, 
till exempel att påverka aktievärderingen kan det kanske vara svårare att uppnå, men det har 
aldrig varit någon drivkraft för Electrolux säger Andersson. 
 
Andersson tror inte att de motiv de haft vid tidigare återköp kommer att förändras i framtiden. 
Däremot är det klart att det kan uppkomma situationer där andra anledningar kan bli tänkbara. 
Som exempel nämner Andersson en situation där omfattande incitamentsprogram kräver att 
återköp genomförs, då skulle ett återköp kunna bli aktuellt endast av den anledningen, men 
det är inget motiv som är aktuellt i dagsläget fortsätter Andersson.  
 
Signalera undervärdering är inget skäl som övervägts berättar Andersson. Företagsledningar 
är sällan bättre på att bedöma värderingarna eftersom dessa styrs i sådan stor utsträckning av 
det allmänna börsklimatet. Andersson berättar vidare att de har försökt undvika att 
kommentera aktiekursen överhuvudtaget eller ha någon egentlig uppfattning om den, dock ger 
det ofta en positiv signal om företaget. 
 
Om motivet att skydda sig mot fientliga uppköp talar Andersson om att det kanske inte är ett 
uttalat motiv men att det finns med i bilden. Om företaget är överkapitaliserat måste företaget 
se över kapitalstrukturen, framförallt om företaget har en riktigt stor kassa. Då löper företaget 
en risk att utsättas för fientliga uppköp och då kan det vara ett motiv, men det hänger mycket 
ihop med motivet att justera kapitalstrukturen framhåller Andersson. 
 
Återköp som en kursförbättrande åtgärd är inget som Andersson tror på. Det ekonomiska 
värdet är nuvärdet av skatteskölden som dock är låg i nuvarande räntemarknad. I och med att 
räntor är avdragsgilla så får man ett nuvärde av den ökade ränteskatteskölden. Det skulle 
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kunna förändra värderingen förklarar Andersson, men den har väldigt liten påverkan 
egentligen.  
  
Att genomföra återköp för att förbättra nyckeltalen anser Andersson inte vara något 
ekonomiskt skäl. Det är ingenting de på Electrolux har fokuserat på i all fall. Att det skrivs 
mycket om det i litteraturen avfärdar Andersson som att det är till för den mindre vetande 
läsaren. Även om företaget kan få upp till exempel earnings per share förändras inte 
värderingen av bolaget och de ska således inte heller driva upp aktiekursen. De som håller på 
med det här seriöst i Sverige och även i USA borde rimligtvis ha samma uppfattning menar 
Andersson.  
 
”Att nyckeltalen ser bättre ut ger ju ingenting egentligen, det förändrar inte värderingen av 
bolaget.” 
 
10% regeln påverkar inte motiven i sig berättar Andersson, men det vore enklare om den 
regeln inte fanns i Sverige. Det skulle ge en större flexibilitet och möjlighet att återköpa större 
volymer. Andersson fortsätter förklaringen med ett kort exempel. Om ett företag är 
överkapitaliserat med fyra miljarder och de under ett år endast kan köpa tillbaka för två 
miljarder, då blir konsekvensen av det hela att företaget får leva överkapitaliserat ytterligare 
ett år. 
 
På frågan om det inte finns några risker med att inte ha 10% regeln svarar Andersson att det är 
något som lagstiftarna säkert har tittat på. Om företag ser till att ha högre efterfrågan än utbud 
skulle det kunna driva upp aktiekursen på kort sikt, till exempel om företaget har en köpare 
som hela tiden köper upp det han kan. De ekonomiska fundamenten skulle inte ändras men 
det skulle kunna driva upp priset, vilket naturligtvis inte är bra fortsätter Andersson. En annan 
risk skulle kunna vara om ett företag köper upp extremt mycket av de egna aktierna då skulle 
det kunna sluta med att likviditeten i aktien minskar, lägre likviditet och mindre omsättning är 
inte bra i sig förklarar Andersson. Så en viss begränsning är kanske bra men 10% känns lite 
väl snäv framhåller Andersson. 
 
 
7.3.7 Komplement eller substitut? 
 
Återköp kommer nog aldrig helt att ersätta utdelningar i Electrolux, Andersson tror att 
styrelsen har en väldigt stark uppfattning om att de vill ha kvar utdelningar. En normalt 
återkommande utdelning är en positiv signal och återköp är ett bra komplement till att justera 
kapitalstrukturen. Men det här är egentligen en fråga för styrelsen skyndar sig Andersson att 
tillägga. I andra företag är det kanske möjligt att enbart använda sig av återköp, men vissa 
aktieägare vill ha utdelning så det beror lite på situationen och hur företaget ser ut. Däremot är 
återköp mer substitut till extrautdelningar menar Andersson. 
 
  
7.3.8 Fördelar/Nackdelar med återköp 
 
Andersson tycker inte att det har behövts någon egentlig utvärdering i deras fall på grund av 
att de endast gjort återköp med motivet att justera kapitalstrukturen. Däremot har de haft 
många utvärderingar där de jämfört olika metoder före återköpen och även under tiden 
återköpen genomförts har viss uppföljning gjorts. Bland annat berättar Andersson om att de 
utvärderar hur väl mäklarna lyckas i sitt uppdrag att köpa aktierna. Deras prestationer 
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undersöks genom att de tittar på något som kallas för ”vwap”, det vill säga ”volume weighted 
average price” vilket betyder det volymviktade priset under en dag på börsen. Detta är ett bra 
sätt att jämföra mäklarna mot varandra och därigenom kunna välja den som sköter sig bäst 
helt enkelt berättar Andersson. 
 
De stora fördelarna med återköp beskriver Andersson som att det är administrativt enkelt och 
flexibelt. Även att det skapar ett intresse och signalerar tro om företaget nämner Andersson. 
Det sparar väldigt mycket tid i och med dess enkelhet, många finansiella aktiviteter tar enormt 
med tid från olika personer som ska genomföra det hela. Dessutom är det hela väldigt 
vedertaget nuförtiden så beslut om återköp kan tas utan att det behöver skapa någon större 
debatt förklarar Andersson. 
 
Några risker eller nackdelar som Andersson nämner är att återköpen i vissa fall möjligen kan 
driva upp priset om aktien skulle vara illikvid eller urholka likviditeten om antalet aktier 
sjunker för mycket. En annan risk som kan finnas om man tittar i efterhand är att ett företag 
kan göra ett återköp när bolaget är övervärderat och de står inför ett stort kursras, men det går 
inte att veta i förväg fortsätter Andersson. Om utgångspunkten är att marknaden har rätt och 
därigenom att aktien är rätt värderad då är det alltid korrekt att genomföra ett återköp. 
Däremot kan visserligen aktien vara felvärderad och då kommer det per automatik att finnas 
de som förlorar på det hela. Andersson kan dock inte komma ihåg att de stött på några 
egentliga problem eller oväntade effekter i samband med att de själva genomfört sina återköp.   
 
 
7.3.9 Återköp i framtiden 
 
Personligen är Andersson tveksam till att återköpen skulle ta över utdelningens roll i 
framtiden. Möjligtvis kan det öka lite i omfattning men det är inte riktigt något som tyder på 
det i dagsläget. 
 
I framtiden tror Andersson att de kommer att fortsätta med återköp främst för att justera 
kapitalstrukturen. Till viss del även för att försörja de incitamentsprogram Electrolux har. 
Troligtvis är det inga andra motiv som kommer att bli aktuella i framtiden berättar Andersson. 
 
 
7.4 Telefonintervju med Volvos Christer Johansson den 27 april 2006  
 
7.4.1 Volvo 
 
Volvo är en av världens ledande leverantörer av kommersiella transportlösningar. Inom 
koncernen tillverkas lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner, drivsystem för marint och 
industriellt bruk samt flygmotorkomponenter. Produktprogrammet omfattar dessutom 
kundanpassade helhetslösningar inom finansiering, leasing, försäkringar och service. 
Volvokoncernen är indelad i åtta affärsområden: Mack Trucks, Renault Trucks, Volvo 
Lastvagnar, Volvo Bussar, Volvo Construction Equipment, Volvo Penta, Volvo Aero samt 
Volvo Financial Services. Volvokoncernen hade 2005 en omsättning på 231,2 miljarder 
kronor och 81 860 anställda. Tillverkning sker i 28 länder med världsomspännande 
organisationer för försäljning och service.132 
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Den 1 mars 2005 avslutade Volvo det återköpsprogram av egna aktier som den ordinarie 
bolagsstämman den 16 april 2004 bemyndigade styrelsen att fatta beslut om. Syftet med 
återköp var bland annat att optimera AB Volvos kapitalstruktur. Totalt återköptes 14 775 000 
aktier under året och AB Volvo ägde efter det ca 8,4 procent av det totala antalet aktier i 
bolaget.133  
 
 
7.4.2 Respondenten 
 
Christer Johansson jobbar på Volvo och är där ansvarig för deras investerarrelationer. Han 
förser aktiemarknaden med tillförlitlig och relevant information om Volvo och dess ägare. 
Johansson berättar att de har gjort återköp över börsen senast förra året. Vidare förklarar han 
att det inte är han som sköter återköpen, utan att det är Volvos Corporate Finance – avdelning 
ihop med någon bank som gör det. Johansson är, som han beskriver det, mer på sidan av. 
 
 
7.4.3 Utskiftningsmetoder 
 
Volvo har en ordinarie utdelning, kontantutdelning, som de delar ut varje år. De har också 
genomfört återköp av egna aktier över börsen och även delat ut aktier till sina ägare från ett 
bolag som heter Ainax. Johansson berättar vidare att under 2000 – 2001 använde de sig av 
inlösensprogram, men att han inte själv var med under den tiden och har därför lite svårt att 
beskriva hur det gick till. Han förklarar dock att de använda sig av inlösen då för att Volvo 
skulle köpa Renaults lastbilsverksamhet, men att de inte längre använder sig av den metoden. 
 
Johansson berättar att Volvos kontantutdelning för 2005 låg på 6,8 miljarder, återköp av aktier 
2004 för 2,5 miljarder och 2005 för 1,8 miljarder.  
 
Hur vinsten ska disponeras bestämmer inte bolaget utan det är ägarna som bestämmer det, 
berättar Johansson. Styrelsen ger ett förslag till bolagsstämman om hur vinsten ska disponeras 
och hur den ska överföras till aktieägarna. Johansson säger då att man lätt kan konstatera att 
kontantutdelning är ett kostnadseffektivt sätt att dela ut pengar för bolaget. De behöver bland 
annat inte upprätta några prospekt som de måste göra vid t.ex. inlösen. Han säger vidare att 
det finns vissa nackdelar för privatpersoner med skatt, men när det gäller stora institutioner 
och stora fonder så har det betydligt mindre skatteeffekt. Johansson förklarar också att det kan 
vara lite svårare när det gäller utländska aktieägare huruvida det finns ett 
dubbelbeskattningsavtal eller inte mellan Sverige och det aktuella landet. Han nämner också 
att det är vanligt att s.k. pensionsinstitut tycker att det är bra med kontantutdelning för då får 
de in kontanter som de kan använda för att göra utbetalningar till sina andelsägare och 
pensionärer. Johansson menar med detta att det finns både för- och nackdelar med vanlig 
kontantutdelning. 
 
När det sedan gäller återköp berättar Johansson att Volvo återköpt en del över börsen, men att 
problemet är att de har både A- och B-aktier. Han förklarar att B-aktierna är betydligt mer 
likvida och om de ska köpa tillbaka en större volym så måste de köpa B-aktier. Risken är då 
att de kan påverka maktbalansen i bolaget och Johansson berättar att de haft en situation där 
Volvos storägare Renault inte sålt några aktier för att det skulle medföra reavinstbeskattning 
för dem i Frankrike. När då alla andra ägare säljer aktier utom Renault ökar deras ägande 
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automatiskt och Johansson menar att det kan vara ett problem med återköp. Han berättar 
vidare att Volvos styrelse har beslutat att inte begära något nytt mandat av bolagsstämman för 
att genomföra ytterliggare återköp under 2006. 
 
”Ett problem med återköp är att maktbalansen kan påverkas” 
 
Johansson säger att Volvos utdelningspolicy inte är lika konkret som vissa andra bolag kan 
ha, men att målet med bolagets utdelningspolicy är att utdelningen tillsammans med aktiens 
värdeförändring ska överstiga branschgenomsnittet. Vidare berättar Johansson att Volvo har 
finansiella mål där de bland annat tittar på skuldsättningsgraden och nettokassan. Han nämner 
också att bolaget ligger något över deras utsatta mål. 
 
 
7.4.4 Lagstiftning 
 
Johansson tycker inte att det finns några konstigheter med den existerande lagstiftningen. De 
nya möjligheterna som kommit när återköp blev lagligt menar Johansson främst vara det som 
han tidigare nämnt kring Renaults lastbilsverksamhet. Att de kan använda sin kassa och köpa 
tillbaka sina aktier och sedan använda dem för att köpa upp ett annat bolag. Vidare tycker 
Johansson att det är bra att de kan göra återköp för att det innebär ytterliggare en möjlighet att 
överföra pengar till aktieägarna. Johansson har däremot svårt att säga huruvida de kommer att 
använda återköp i framtiden. 
 
 
7.4.5 Återköpsförfarandet 
 
Johansson förklarar att styrelsen lämnar ett förslag till bolagsstämman som sedan bemyndigar 
styrelsen att genomföra återköp. 
 
Det var inga större reaktioner bland företagets intressenter när de gjorde återköp, men som 
Johansson tidigare berättat var det en viss oro när maktbalansen förändrades i bolaget. Vidare 
förklarar han att när Volvo inte genomför återköp kan intressenter fundera varför de inte 
återköper eftersom det ger ett kortsiktigt stöd åt bolagets aktiekurs. 
 
Johansson säger att de inte diskuterat huruvida de skulle använda sig av någon annan 
återköpsmetod eller inte i framtiden, men han tycker att återköp över aktiemarknaden är det 
mest kostnadseffektivaste. Däremot har de haft funderingar på att göra som SKF angående 
inlösen av aktier, men de nya reglerna vad gäller bland annat prospekt gör att det blir både 
dyrt och tidskrävande. 
 
 
7.4.6 Motiv till återköp 
 
Johansson förklarar att deras främsta motiv till återköp var att bolaget hade sålt sina 
Scaniaaktier och ville återföra den likviden till sina aktieägare. De hade en sådan finansiell 
ställning att de inte behövde de pengarna. 
 
Eftersom deras mål med återköpet var att överföra pengar till ägarna så anser Johansson att 
bolaget uppnått det som de ville uppnå med återköpet. Han berättar vidare att de ligger på 5% 



~ EMPIRI ~ 

 47 
 

återköpta aktier och dessa har ännu inte makulerats. Teoretiskt skulle de kunna använda dessa 
5% till att förvärva nya bolag, men det är inget som de har planer på att göra i dagsläget.   
 
Johansson konstaterar vidare vad Volvo gjorde i samband med att de köpte Renaults 
lastbilsverksamhet. De köpte då tillbaka 15% av deras egna aktier med de pengar som de fått 
när de genomförde försäljningen av Volvo Cars. När de sedan köpte Renaults 
lastbilsverksamhet användes de 15% som betalning. Johansson förklarar att det är därför 
Renault är storägare i Volvo idag. Renault fick 15% av Volvos aktier vid köpet och sedan 
gick de ut på börsen och köpte ytterliggare 5%. Sammanfattningsvis säger Johansson att om 
bolaget har en stor kassa kan de köpa tillbaka sina egna aktier och sedan använda dem som 
betalning för någonting, men han menar att Volvo inte har några sådana planer nu. 
 
Huruvida bolaget behåller pengarna i bolaget eller inte menar Johansson främst bero på 
kapitalstrukturen. Han berättar att Volvo fått en del kritik offentligt för att de har en stor 
kassa. De har en kassa på ungefär 17 miljarder och Johansson säger att det finns en del ägare 
som tycker att de bör dela ut den till aktieägarna, men styrelsen har sagt att de ser möjligheter 
att använda pengarna till att utöka verksamheten och bygga ett starkare företag för framtiden. 
Här menar Johansson att styrelsen måste göra ett övervägande mellan det kortsiktiga och det 
långsiktiga tänkandet.   
 
”Det har riktats en del kritik mot att Volvo har haft en för stor kassa” 
 
Johansson berättar att det kan finnas en del skickliga investerare som kan använda sig av 
journalister för att kunna tjäna pengar genom att skapa rykten och så vidare. Vidare förklarar 
han att kassan i sig inte är någon bra anledning till att göra ett uppköp eftersom att ett bolag 
lätt kan arrangera en extra bolagsstämma och dela ut hela kassan innan uppköpet, vilket går 
att göra på några veckor nu i och med den nya aktiebolagslagen. 
 
Återköp ska vägas mot en vanlig kontantutdelning, menar Johansson. För småsparare är det 
mer skatteeffektivt med återköp över börsen, men istället får de ingen avkastning på sina 
aktier. Johansson säger vidare att en kontantutdelning ger kontanter i handen och att det 
uppskattas även av småsparare. För även om aktieägarna säljer sina aktier måste de ändå 
skatta eftersom de många gånger utlöser en reavinst. I USA finns det nu en ny lagstiftning 
som gör att skatten på återköp eller skatt på utdelning är i princip lika stor, berättar Johansson. 
 
”Utdelning ger småspararna kontanter i handen och det är något som brukar uppskattas” 
 
Teoretiskt sett blir det färre utestående aktier samtidigt som vinsten är densamma vilket ger 
bättre nyckeltal, förklarar Johansson. Däremot är han inte så övertygad om att nyckeltalen är 
avgörande när ett bolag skall värderas, utan tycker att det är viktigare med bland annat 
kassaflödesanalyser. 
 
 
7.4.7 Komplement eller substitut? 
 
Återköp av egna aktier ser Johansson som ett komplement till ordinarie utdelning. Tidigare år 
har styrelsen begärt mandat att få återköpa aktier varje år tillsammans med den ordinarie 
kontantutdelningen. Han förklarar att det har varit ett bra sätt för styrelsen att kunna anpassa 
kapitalstrukturen under innevarande år. Tidigare kunde de bara göra utdelningar under 
ordinarie bolagsstämma, men ändringen av aktiebolagen gör det möjligt för bolag att ha en 
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extra bolagsstämma och göra en kontantutdelning. Han menar därför att det motivet har 
försvunnit. 
 
Johansson tycker att återköp av aktier kan ses som ett komplement till extrautdelningar 
eftersom återköpen har problematiken med maktstrukturen, medan extrautdelning är 
kostnadseffektivt, går snabbt och många ägare vill ha kontanter i handen. 
 
 
7.4.8 Fördelar/Nackdelar med återköp 
 
När Volvo genomförde återköp hade de en del större och någorlunda långsiktiga ägare som 
valde att sälja sitt aktieinnehav i bolaget, berättar Johansson. Huruvida det var bra eller dåligt 
har han däremot svårt att säga, men Johansson menar med detta att ett problem med återköp 
kan vara att bolag köper tillbaka aktier från de långsiktiga aktieägarna som egentligen är 
viktiga för bolag att ha kvar i framtiden. Ett annat problem som han nämner är att 
maktstrukturen förändras. 
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8 ANALYS 
 
Här sammanställer vi respondenternas svar och analyserar dem mot vår teoretiska 
referensram. Vi identifierar likheter och skillnader mellan teori och empiri som sedan beaktas 
eller förkastas i slutsatserna.  
 
 
8.1 Respondenterna 
 
De respondenter vi intervjuat har mångårig erfarenhet av återköp och de flesta är högt 
uppsatta i svenska börsnoterade bolag. Vi anser att de innehar sådana positioner att deras 
erfarenheter av återköp på ett bra sätt kan representera den svenska aktiemarknadens 
återköpsförfaranden. Vidare är det stora företag vi undersökt och vi menar att den aspekten 
ytterliggare förstärker trovärdigheten i de svar vi erhållit på grund av att de har stor erfarenhet 
och kunskap kring återköp av aktier. 
 
En av våra respondenter arbetar med återköp på Nordea men även som rådgivare för andra 
olika bolag och det ser vi som en fördel i vår uppsats. Vi menar att han mycket väl kan ha en 
bredare erfarenhet av återköp eftersom han hjälper flera olika bolag med deras återköp och 
kan därför beskriva en mer allmän bild för den svenska marknaden. Många bolag använder 
sig av samma återköpsmetod varje gång de gör återköp men denna respondent stöter på flera 
olika återköpsmetoder och deras effekter eftersom han jobbar med olika företag. 
 
 
8.2 Utskiftningsmetoder 
 
Alla företag vi varit i kontakt med har använt sig av de olika utskiftningsmetoderna vi berört 
såsom utdelning, återköp och inlösen. Utdelning är något som de allra flesta svenska 
börsnoterade bolag använder sig av och det krävs ingen rådgivning för att genomföra en sådan 
process. Respondenterna var eniga kring frågorna om inlösen av aktier och menade att 
utskiftningsmetoden användes mera förut och de ville idag inte se inlösen som ett alternativ 
till återköp. De berättade vidare att svenska företag först gör återköp och sedan blir indragning 
en följd av det för att kunna makulera aktierna som återköpts, detta för att sedan kunna 
fortsätta återköpa. Teoretiskt är återköp många gånger enklare och flexiblare än både 
vinstutdelning och inlösen134. Respondenterna menade att återköp i förhållande till inlösen är 
mindre tidskrävande och företag slipper vara ute på marknaden lika länge med transaktionen. 
Vi menar därför att återköpens fördelar har gjort att inlösen i princip ersatts av återköp medan 
utdelning fortfarande är en självklar process i ett svenskt börsnoterat bolag.  
 
Sedan återköp blev tillåtet år 2000 har många företag införskaffat stående återköpsprogram 
som förnyas varje år. På grund av återköpens flexibilitet kan företag göra återköp vid behov, 
men det framkommer dock tydligt att utdelning och återköp fungerar som komplement till 
varandra. Detta för att det finns aktieägare som vill ha stora utdelningar samtidigt som det 
finns företag som vill hålla en stabilare kapitalbas och därför genomför återköp. Återköp 
visade sig däremot vara ett effektivare sätt för företagen att justera kapitalets storlek än 
vanliga utdelningar. De flesta företag strävar nämligen efter en långsiktig och stabil 
utdelningspolitik eftersom en tillfällig utdelningshöjning kan ge en felaktig uppfattning och 

                                                 
134 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 178. 
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skapa orimliga framtida förväntningar135. Här framgår det tydligt att återköp är ett utmärkt 
komplement till utdelning där företag kan variera sin utskiftning av överskottskapital utan 
någon större påverkan på aktiemarknadens förväntningar.  
 
Respondenterna har berättat att de alla har någon form av utdelningspolicy vilket innebär att 
en viss del av företagens vinst ska på något vis förmedlas ut till deras aktieägare. Vad som 
styr valet av utskiftningsmetod är främst praktiska och skattemässiga aspekter. Ett exempel är 
den dubbelbeskattning som uppkommer för privata aktieägare vid utdelning medan ett 
återköpsförfarande ger aktieägarna en valmöjlighet att själva bestämma om de vill sälja eller 
inte, på så sätt kan de bland annat utnyttja de olika möjligheterna som finns tillgängliga för 
förlustavdrag136.  
 
Vi anser att vår empiriska undersökning överensstämmer med vår teoretiska grund kring 
utskiftningsmetoderna och menar att syftet med att ge företagen möjligheten att återköpa är 
uppenbar. Idén är att ge svenska börsnoterade företag ett ytterliggare sätt att utskifta 
överskottslikviditet och metoden är utformad så att företag ska kunna ha en större flexibilitet 
för att kunna sköta detta överskott. Aktiemarknaden kommer i sin tur att tjäna på att passivt 
överskottskapital börjar omsättas mer än vad det gjordes innan återköp blev tillåtet.  
 
 
8.3 Lagstiftning och rekommendationer 
 
Respondenterna tycker i stort att den svenska lagstiftningen är bra. Den skiljer sig inte så 
mycket från den amerikanska lagstiftningen och kan uppskattningsvis sägas motsvara deras 
lagstiftning för 5-6 år sedan. Efter den elfte september gjordes nämligen några förändringar i 
USA för att stödja den finansiella marknaden och dessa förändringar har inte anammats av 
övriga världen ännu. Den nya aktiebolagslagen som kommit till Sverige har successivt 
anpassats men Handelsbankens respondent tycker att det fortfarande finns vissa saker som 
fortfarande borde förändras, framförallt saker som rör dokumentationen kring 
återköpsmandat. Han menar att det blir ett onödigt dubbelarbete, men annars fungerar 
lagstiftningen bra. Eftersom återköp är ett relativt nytt fenomen i Sverige menar vi att den 
svenska aktiemarknaden kanske inte hunnit se alla brister i lagstiftningen kring återköp i 
Sverige. Däremot tyder mycket på att metoden kommer att fungera bra även i framtiden 
eftersom den funnits i Amerika så länge utan några större komplikationer. Vi vill dock påpeka 
att Amerikanska regler inte behöver vara optimala för Sverige. 
  
Handelsbankens respondent påpekar också att redovisningsreglerna inte är riktigt bra när de 
återköper aktier som led i en värdepappersrörelse. Här menar han att om de köper tillbaka 
aktier på det viset är det inte specifikt för att återköpa Handelsbanksaktier, utan kanske hellre 
för att ”hedga” en position som de har i terminskontrakt. Detta medför då en missvisande bild 
av resultatet. Syftet är alltså inte att göra en transaktion med ägarna utan bara som ett led i 
värdepappersrörelsen och borde därför redovisas annorlunda. Teorin säger att egna aktier som 
har förvärvats skall redovisas som en tillgång utan värde i balansräkningen.137 Vidare skall de 
utbetalningar och inbetalningar som görs i samband med återköp av egna aktier inte föras i 
resultatrapporten utan direkt mot fritt eget kapital.138  
 
                                                 
135 Johan Danelius & Bo Svensson, Nya aktiebolagslagen, (Göteborg : Tholin & Larsson, 2005), s 178. 
136 Ibid., s 178. 
137 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 4 kap 14§ ÅRL. 
138 Ibid., 5 kap 14§ ÅRL 
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Respondenterna tycker självklart att det är bra att de givits möjligheten att återköpa sina egna 
aktier och menar det att svenska börsnoterade företag numera har givits fler möjligheter att 
t.ex. justera kapitalstrukturen. Volvos respondent förklarade att en ny möjlighet som de 
använt är att de använde sin kassa för att köpa tillbaka sina aktier för att sedan använda 
aktierna för att köpa upp ett annat bolag. Vidare så menar respondenterna att 
återköpsmöjligheten naturligtvis är bra för att de har givits ytterliggare en möjlighet att 
överföra pengar till sina aktieägare. Det är klart och tydligt att de nya möjligheterna med 
återköp och dess lagstiftning inte har varit till något problem för de svenska börsnoterade 
bolag, lagstiftningen har dessutom anpassats eftersom och det ser vi som ett gott tecken för att 
det ska kunna fungera även i framtiden. Företagen ser möjligheten med återköp som något 
positivt och det kan hjälpa många företag att använda sitt överskottskapital mer effektivt än 
att styras in på olönsamma projekt. 
 
 
8.4 Återköpsförfarande 
 
De som fattar beslut om företaget skall förvärva egna aktier är bolagsstämman eller efter 
stämmans tillåtelse, styrelsen.139 Respondenterna berättade att vid ett återköpsförfarande fattar 
bolagsstämman beslut om det maximala antalet aktier som ska återköpas och hur strukturen 
skall se ut. De skapar alltså ramar och riktlinjer som skall följas såsom vilken återköpsmetod 
som skall användas och till vilket pris. Detta delegeras sedan vidare av bolagsstämman i form 
av tioprocentigt mandat till styrelsen som då själva kan fatta beslut om när de finner att 
återköp kan vara lämpligt. Vi vill därför påpeka att bolagsstämman beslutar om återköp, men 
det är styrelsen som verkställer det.   
 
Det framkom under intervjuerna att beslutet om ett återköpsförfarande är en väldigt enkel 
process. Teoretiskt krävs två tredjedelar av bolagsstämmans röster för ett förvärv av egna 
aktier140. Respondenterna fortsatte att berätta att när de väl fått ett godkännande från stämman 
är det vanligt att bolaget sluter avtal med ett antal banker som praktiskt genomför återköpet. 
Teoretiskt görs de flesta återköp i Sverige över aktiemarknaden och detta beror mycket på att 
metoden är enklare att administrera än offentliga återköpserbjudanden141. Metoden anses 
också som mindre riskfylld än offentliga återköpserbjudanden.142 Vanligtvis genomförs dessa 
återköp av anlitade aktiemäklare, vilket också medför att aktieägarna sällan vet om att det är 
företagen själva som köper tillbaka sina egna aktier.143 Respondenterna förklarar att de lägger 
order till mäklarna dagligen eller veckovis som sedan går att avbryta eller ge order om större 
volymer vilket skapar en bra flexibilitet för företagen. Dessa order är anonyma och det 
framgår inte förrän dagens slut att företag har återköpt över börsen. De får däremot inte 
återköpa närmare än trettio dagar före publicering av rapporter och inte heller om de anser att 
de har någon kurspåverkande information.  
 
Det är vanligt att bolagen diskuterar de olika återköpsmetoderna som finns och försöker hitta 
den som passar bäst vid det aktuella återköpsförfarandet. Oftast hamnar företagen ändå vid 
samma slutsats, att genomföra återköp över aktiemarknaden och det har främst med storleken 
på återköpen att göra. Denna metod är som vi tidigare nämnt enklare, smidigare och mer 

                                                 
139 Torkel Gregow, Sveriges rikes lag, ( Stockholm: Norstedts juridik, 2006), 19 kap 17§ 
140 Ibid., 19 kap 18§ 
141 Sigurd Hansson, Aktier, optioner & obligationer, (Lund : Studentlitteratur, 2005), s 91. 
142 Robert Comment & Gregg A. Jarrell, “The relative signaling power of dutch-auction and fixed-price self-
tender offers and open market share repurchases”, 1991, p. 1248. 
143 Nikos Vafeas, “Determinants of choice between alternative share repurchase methods”,1997, p. 102. 
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kostnadseffektiv för företag som gör många återköp men under en längre tidsperiod där de då 
kan återköpa i takt med att överskottskapitalet ökar. Respondenterna berättade att aktierna då 
handlas till marknadspris och det görs dels genom att lägga order på aktier och dels genom att 
köpa block med aktier. Om företag köper block med aktier kan de köpa en stor post med 
aktier utan att behöva påverka marknadspriset så mycket. Offentliga återköpserbjudanden är 
något mindre vanlig men den är tydligare på att signalera till aktieägarna att de verkligen får 
något från företagen. Det vill säga att erbjudandet talar om för aktieägarna att om de lämnar in 
sina aktier så får de pengar av företaget. Om företag däremot köper över börsen så upplever 
många att de inte fått något mer än en kursjustering eftersom företaget i princip är anonymt 
vid ett sådant förfarande. Till sist kring återköpsförfarandet berättade respondenterna att 
återköpsprogrammen vanligtvis förnyas varje år och de sträcker sig oftast mellan företagens 
bolagsstämmor. 
 
Vi vill mena att de svenska bolagen köper tillbaka över aktiemarknaden av rent praktiska skäl, 
det är effektivt och de kan finjustera sin kapitalstruktur kontinuerligt. I USA har däremot 
offentliga återköpserbjudande använts i många år och vi anser därför att metoden har en 
möjlighet att bli vanligare även i Sverige eftersom återköp är så nytt här ännu. När företag i 
Sverige söker nya möjligheter med återköp kan det bli aktuellt med offentliga 
återköpserbjudanden till exempel för att få ett starkare signalvärde på aktiemarknaden och en 
större påverkan på aktiekursen. 
 
Intressenter som kan reagera på företags återköp och ha synpunkter huruvida de gör återköp 
eller inte är bland annat ratinginstitut, långivare och aktiemarknaden, menade respondenterna. 
Intressenternas synpunkter kring återköp framkommer oftast om företaget återköper för 
mycket så att intressenterna anser att företagets kapitalnivå blir för låg. Långivarna är mest 
intresserade av att företaget är tillräckligt starkt och tycker ratinginstituten att så är fallet, är 
även långivarna nöjda. Vi menar därför att återköp börjar bli betydligt mer accepterat av 
marknaden än vad det tidigare har varit. 
 
 
8.5 Motiv till återköp 
 
8.5.1 Signalera undervärdering 
 
När respondenterna har resonerat kring återköp för att signalera undervärdering av 
aktiekursen har de visat sig vara något oeniga. På Handelsbanken har de ingen tilltro att 
signalera undervärdering och menar att aktiemarknaden är intelligent och den rådande 
aktiekursen gäller. De genomför återköp oavsett vad aktiekursen är, men styr det på så sätt att 
de köper tillbaka mindre under de perioder då kursen är hög och mer då kursen är låg. Vidare 
anser Electrolux respondent att företagsledare sällan är bra på att bedöma aktievärderingar 
eftersom de styrs i sådan stor utsträckning av det allmänna börsklimatet. Däremot menar 
Nordeas rådgivare att signalera undervärdering kan ses som ett kompletterande motiv vid 
sidan av att förändra kapitalstrukturen. Han menar att det är mer intressant för ett företag att 
köpa tillbaka aktier om de tycker att de är för lågt värderade. Det kan nämligen finnas 
tillfällen då ledningen har goda framtidsutsikter om företagets förtjänster men där rådande 
aktiepris inte motsvarar dessa utsikter, aktien är i ett sådant fall underprissatt. Svårigheten 
ligger i att förmedla goda nyheter till allmänheten på ett trovärdigt sätt, men ett alternativ för 
företag är att köpa tillbaka sina egna aktier144. Det här motivet är betydligt svagare bland de 

                                                 
144 William J. McNally, Open market share repurchase in Canada, 2002, p. 25. 
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svenska företag vi intervjuat och vi menar att det beror mycket på att den eventuella 
signaleringseffekten är mycket svårare att mäta än att till exempel justera kapitalstrukturen.  
 
 
8.5.2 Skattefördelar för aktieägare 
 
När företag väljer att dela ut pengar till sina aktieägare uppstår en så kallad dubbelbeskattning 
eftersom företaget först skattar på sin vinst och sedan skattar aktieägarna på sin utdelning i 
form av inkomstskatt.145 Till skillnad från vanlig utdelning anses återköp fördelaktigare för 
aktieägare eftersom de kan använda sig av reglerna för kapitalvinstbeskattning.146 
Respondenterna var dock inte eniga om att återköp görs för att det är en skattefördel för 
aktieägarna. Inom Handelsbanken gör de inte återköp på grund av något skattemässigt skäl 
och respondenten påpekar att de inte skatteplanerar överhuvudtaget. Statistik från USA visar 
på att skatteeffekten däremot kan ha haft betydelse för val av utskiftningsmetod.147 Nordeas 
rådgivare stärker denna statistik när han anser att skattefördelarna visst kan vara ett motiv och 
framförallt i de fall då stora återköp är aktuella. Volvos respondent menar till sist att återköp 
skall vägas mot en vanlig kontantutdelning och poängterar att återköp över börsen är mer 
skatteffektivt för småsparare, men att de istället går de miste om sin avkastning på aktierna. 
Vi konstaterar att det finns en viss skattemässig fördel för aktieägare när företag väljer att 
köpa tillbaka sina aktier istället för vanlig utdelning, men vi måste däremot förkasta att det 
skulle vara det huvudsakliga motivet vid ett återköp. Vi menar att det snarare kan ses som ett 
kompletterande motiv.  
 
 
8.5.3 Förändra kapitalstrukturen 
 
En verksamhet finansieras av aktiekapital, överskottskapital och lån.148 Det har visat sig under 
vår empiriinsamling att det absolut starkaste motivet för svenska börsnoterade bolag när de 
genomför återköp är att hålla rätt mängd överskottskapital i företaget. När bolagen använder 
sitt överskottskapital till återköp visar de inte bara marknaden att de är aktiva förvaltare utan 
de får även en effektivare kapitalstruktur i företaget. För företag med mycket fritt kassaflöde 
och begränsade investeringsmöjligheter kan en effektivare kapitalstruktur uppnås genom att 
öka skuldsättningsgraden, både för att skydda inkomsterna från skatt och för att reducera 
risken för att ledningen inte använder överskottskapital på bästa sätt149. Eftersom det är 
relativt enkelt att uppnå önskad effekt när företag har som mål att skifta ut överskottskapital 
med hjälp av återköp så har alla respondenter berättat att de uppnått vad de velat med sina 
återköp. Alla respondenter har varit eniga om att det bakomliggande motivet att justera 
kapitalstrukturen troligtvis inte kommer att förändras i framtiden. Det kan dock uppkomma 
situationer där andra anledningar till varför företag gör återköp, men det är ingenting som är 
aktuellt i dagsläget.  
 

                                                 
145 Laurie S. Bagwell & John B. Shoven, Cash distributions to shareholders, Journal of economic perspectives, 
volume 3, nr 3, 1989, p. 129. 
146 J. F. Weston & A. Siu Juan, Changing Motives for Share Repurchases, Paper 3.03, 2003, p. 4. 
147 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, p. 487. 
148 http://www.investopedia.com. 2007-04-20, 18:32. 
149 Stewart Stern, Roundtable on Capital structure and stock repurchase, Journal of applied corporate finance, 
volume 14, 2001, p. 11. 
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En stor anledning till att detta motiv är så starkt menar vi beror på att överskottskapitalet är så 
viktigt för företagets fortlevnad och utveckling. Detta eftersom det är en del av företags 
ekonomiska struktur och det är viktigt för företag att använda det på rätt sätt. Vi anser också 
att detta motiv är det som är enklast att mäta resultat av, företag som genomför återköp för att 
justera kapitalstrukturen uppnår detta så fort som återköpet är genomfört. 
 
 
8.5.4 Skydd mot fientliga uppköp 
 
Ett sätt för företag att förhindra att motvilligt bli uppköpt är att använda sitt överskottskapital 
för att köpa tillbaka egna aktier.150 Det visade sig dock att företag mest troligt inte gör återköp 
för att skydda sig mot fientliga uppköp. Respondenterna menade att det är relativt enkelt att 
skydda sig mot det genom att till exempel göra en extrautdelning. En stor kassa attraherar ofta 
uppköpare som letar fritt kapital, men om bolaget genomför en extra bolagsstämma och delar 
ut en stor del av kassan så blir bolaget inte lika attraktivt längre. Återköp har däremot en 
fördel att det påverkar förhållandet mellan tillgångar och skulder, skuldsättningsgraden, vilket 
leder till en motverkande effekt vid uppköpshot. 151 Vi anser att återköp teoretiskt har en viss 
motverkande effekt mot fientliga uppköp, men vår empiriska insamling har visat på att den 
bara blir ett led från det huvudsakliga motivet som företag har med sitt återköp. 
 
 
8.5.5 Brist på investeringsmöjligheter 
 
Respondenterna berättade att återköp många gånger blir aktuellt när företag inte har 
tillräckligt med nya investeringsmöjligheter. Även om företag växer så skapas mycket 
överskottskapital och det skiftas då ut med bland annat utdelning och återköp. Det är ytterst 
vanligt att nyinvesteringar ställs mot återköp för att se vad som ger bästa avkastningen till 
aktieägarna. Respondenterna berättade däremot att de inte bara kan tänka på räntabiliteten 
eftersom investeringar oftast är räntabilitetssänkande på kort sikt och om företag bara väljer 
att återköpa skulle de sluta växa vilket inte är bra för företags fortlevnad. Utifrån 
respondenternas resonemang kan vi konstatera att återköp snarare är ett substitut till 
nyinvesteringar medan vi fortfarande kan vidhålla att det är ett komplement till utdelningar. 
Detta för att de flesta bolag undersöker möjligheter till nyinvesteringar och ställer dem mot ett 
eventuellt återköp. 
 
Många företag köper tillbaka sina aktier därför de anser att återköpet är deras bästa 
investeringsalternativ för tillfället. 152 Respondenterna berättade att det tidigare har varit en del 
skribenter som fört en debatt i tidningarna där de påstått att återköp är fantasilöst och att 
företagen istället borde göra förvärv eller investera pengarna. Återköp tycktes bland annat 
vara ett tecken på passivitet och att företagen inte kunde hitta några förvärvs- eller 
tillväxtstrategier, men på senare tid har dessa reaktioner snarare varit omvända. Det beror 
mycket på att när företag överför pengar till sina aktieägare vare sig det gäller genom 
utdelning eller återköp reduceras företagets verksamhetskostnader som är associerade med 
överinvesteringar eller investeringar i olönsamma projekt153. Om företaget har mer pengar än 

                                                 
150 Amy K. Dittmar, Why do firms repurchase stock?, Journal of Business, 2000, p. 335. 
151 Ibid., p. 335. 
152 Jeffrey F. Jaffe, Stephen A. Ross & Randolph. W. Westerfield, Corporate Finance, (Boston: McGraw-
Hill/Irwin, 2005), p. 512. 
153 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, p. 486. 
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de behöver för sina investeringar bör pengarna således komma aktieägarna tillhanda så att de 
själva kan avgöra var de vill placera sitt kapital154. Respondenterna påpekar att det numera 
snarare är ett tecken på svaghet om ett företag inte återköper trots ett stort överskottskapital 
och detta kan medföra en negativ kurspåverkan som följd. Volvos respondent berättar att de 
har fått en del kritik för att de har en stor överlikviditet och varken återköper eller delar ut 
detta. Respondenten menar däremot att styrelsen ser möjligheter att använda pengarna till att 
expandera verksamheten och bygga ett starkare företag för framtiden. Vi vill därför påpeka att 
alla företag är olika, men de argument som tidigare framförts om att återköp skulle vara 
tecken på passivitet kan vi med stöd av vår empiriska och teoretiska insamling konstatera att 
dessa inte längre är lika gällande.  
 
 
8.5.6 Förbättra nyckeltal 
 
Ett motiv för återköp som ibland framhålls från företagsledningar är att nyckeltalen förbättras, 
i synnerhet nämns vinst per aktie som ett betydelsefullt nyckeltal.155 Total enighet rådde när 
respondenterna pratade om förbättrade nyckeltal genom återköp. De menade att teoretiskt så 
förbättras nyckeltalen eftersom antalet aktier blir färre och nettovinsten per aktie blir därför 
högre, men nyckeltalen är aldrig en avgörande faktor om företag skall genomföra återköp 
eller inte. Olika analytiker hävdar dock att detta är en av de stora fördelarna med återköpen.156 
Vi anser att nyckeltalen är en positiv effekt av ett återköp och poängterar att analytiker berörs 
särskilt eftersom de ofta analyserar just företags nyckeltal. Om ett företag förbättrar sina 
nyckeltal så blir fler investerare intresserade av företaget och investerar sina pengar i det 
vilket leder till att företaget blir starkare och kan presentera ett bättre resultat. Empiriskt 
betonade respondenterna att det inte var deras motiv med ett återköp, men vi anser att det inte 
helt går att bortse från den positiva effekt som nyckeltalen kan signalera. Möjligtvis skulle 
detta motiv, om än i liten utsträckning, kunna vara en bidragande orsak till varför företag 
väljer att genomföra ett återköp.  
 
 
8.6 Fördelar, nackdelar och risker med återköp 
 
Respondenterna menade att de stora fördelarna med återköp är bland annat att företag kan se 
till att de inte blir överkapitaliserade mellan bolagsstämmorna. De berättade vidare att de nya 
reglerna kring aktieutdelningar nämligen är så att de bara får basera utdelningen på 
balanserade vinstmedel och det senaste godkända bokslutet, men med återköp har de 
möjligheten att förbruka en del av de vinster som tillkommer under året. Vidare så är en stor 
fördel med återköp att det inte byggs upp lika stora förväntningar inför nästa år såsom en stor 
utdelning kan göra. Återköp förklaras också bland respondenterna som enkelt, flexibelt, 
intresseskapande och att det signalerar en tro om företaget. Numera är återköp också 
vedertaget så beslut om återköp kan tas utan att det behöver skapa någon större debatt. I 
förhållande till inlösen är återköp betydligt mindre administrativt betungande eftersom inlösen 
kräver att en stor mängd erbjudanden ska skickas ut och en stor mängd information ska 
framställas vilket kräver mycket arbete. 
 

                                                 
154 Kent H. Baker, Gary E. Powell & Theodore E. Veit, Why companies use open-market repurchases: A 
managerial perspective, The Quarterly Review of Economics and Finance, 2003, p. 486. 
155 Grullon G & Ikenberry D, What do we know about stock repurchases, journal of applied corporate finance, 
2000, p. 35. 
156 Ibid., p. 35. 
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Det finns vissa risker med återköp och respondenterna menade att en kan vara om företag har 
dålig koll på sin kapitalsituation och köper tillbaka för mycket aktier och därmed hamnar i en 
för hög skuldsättningsgrad, det är dock inget någon av våra respondenter själva varit med om. 
De berättade vidare att en annan risk som debatteras till och från är att många företag väljer 
att återköpa istället för att investera. Risken med det är att företagen tillfredsställer 
kapitalmarknadens kortsiktiga behov, men mer eller mindre utelämnar de långsiktiga som 
kräver investeringar. Respondenterna menade också att det finns också en risk att återköp i 
vissa fall kan driva upp priset om aktien är illikvid eller att likviditeten blir urholkad eftersom 
antalet aktier sjunker för mycket. Ytterliggare en risk som respondenterna nämnde som kan 
drabba ett bolag hårt är om det är övervärderat och de genomför återköp för att sedan uppleva 
ett kursras, det poängterade dock respondenten från Electrolux att det inte går att veta i 
förväg. Till sist berättade respondenterna att det också kan vara till nackdel om bolag 
återköper aktier från sina långsiktiga aktieägare som egentligen är viktiga för bolaget att ha 
kvar i framtiden. 
 
I stort sett hade ingen av respondenterna själva varit med om några problem eller oväntade 
effekter, men Volvos respondent berättade däremot att det uppstått vissa förvecklingar. Det är 
nämligen så att Volvo har både A- och B-aktier men B-aktierna är betydligt mer likvida och 
om de ska köpa tillbaka en större volym så måste de köpa B-aktier vilket kan medföra en viss 
maktförskjutning. Volvos respondent berättade att de haft en sådan situation där Volvos 
storägare Renault inte sålt några aktier eftersom det skulle ha medfört reavinstbeskattning i 
Frankrike medan alla andra ägare sålt en del av sina aktier. Detta ledde till att Renaults ägande 
automatiskt ökade och han menade att det kan ses som ett problem med återköp. Vidare 
berättade han att Volvo inte sökt något nytt mandat för återköp under 2006.   
 
 
8.7 Komplement eller substitut 
 
I dagsläget finns det inget tvivel om att återköp är ett komplement till utdelning eftersom det 
alltid finns aktieägare som vill ha stora utdelningar. Företagen lämnar rejäla utdelningar som 
är en stor del av deras vinster, men sedan använder de återköp för att främst justera kapitalets 
storlek därutöver. Utdelningarna bör vara långsiktiga och stabila så det går att göra prognoser 
på dem och en normalt återkommande utdelning ses som en positiv signal hos aktieägarna. 
Återköp är därför bra som ett komplement eftersom företagen kan genomföra dem mer fritt 
och oregelbundet allt eftersom de tycker att kapitalstrukturen behöver justeras.  
 
Tidigare år kunde företag bara göra utdelningar under ordinarie bolagsstämma, men 
ändringen av aktiebolagslagen har gjort det möjligt för bolag att ha extra bolagsstämmor och 
där göra ytterliggare utdelningar. Nackdelen är att extrautdelningar driver upp 
förväntningarna på företagets framtida utdelningar, vilket återköp däremot inte gör i samma 
utsträckning. En annan nackdel med att använda sig av extrautdelningar istället för återköp är 
att företagen blir av med sitt överskottskapital betydligt fortare istället för att göra sig av med 
kapitalet successivt med behovet. Om företaget har delat ut allt sitt överskott så har de ingen 
möjlighet att genomföra en stor affärsmöjlighet som plötsligt dyker upp. Återköper företag 
kan de istället ta ett uppehåll med sina återköp och satsa sitt överskott på den plötsliga 
affärsmöjligheten istället.  Bland respondenterna rådde enighet om att återköp bör ses som ett 
substitut till extrautdelning. 
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8.8. Återköp i framtiden 
 
Enligt respondenterna finns det i princip ingenting som tyder på att återköp skulle kunna 
överta utdelningens roll i framtiden, de menar att återköpen även fortsättningsvis kommer att 
verka som ett komplement till utdelning. Detta grundas mycket på att utdelningen är ett invant 
beteende från företagens sida och att aktieägarna förväntar sig att få årliga utdelningar. Det 
kan dock vara möjligt att vissa progressiva företag kommer att gå från utdelningar under de 
närmaste åren, men att återköp skulle ersätta utdelning på bred front ligger nog väldigt långt 
borta. 
 
Respondenterna menar att de även i framtiden kommer att använda sig av återköp för det 
huvudsakliga syftet att justera kapitalstrukturen, men att säga exakt vilka motiv de kommer att 
ha i framtiden är svårt för dem att säga i dagsläget.  
 
 
8.9 Analysmodellen 
 
Modellen nedan sammanfattar det vi analyserat fram utifrån vårt teoretiska och empiriska 
material. Den visar bland annat varför svenska börsnoterade företag i dagsläget genomför 
återköp av egna aktier och vilken metod som främst används. Utifrån denna kommer vi nu att 
gå vidare och presentera våra slutsatser. 
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Återköp i framtiden 
- I dagsläget finns det inga 

tecken på att återköpsmotivet 
kommer att förändras. 

Utdelning 
- Utdelning är och förblir ett 

naturligt val vid företags årliga 
utskiftning av överskottskapital 

Återköp 
- Återköp fungerar som ett 

komplement till utdelning och som 
ett substitut till extrautdelning 

Extrautdelning 
- Extrautdelning fungerar som ett 

komplement till utdelning och som 
ett substitut till återköp 

Justera kapitalstrukturen 
- Enkelt att uppnå önskat resultat 

Huvudsakligt motiv till återköp 
av egna aktier för svenska 
börsnoterade företag. 

Återköp över aktiemarknaden 
- Enkelt och flexibelt 
- Mindre riskfyllt 

Nackdelar & risker 
- För hög skuldsättningsgrad 
- Utelämnar långsiktiga behov 
- Känsligare för kursnedgångar 
- Mista långsiktiga aktieägare 

Fördelar 
- Undvika överkapitalisering 
- Förbruka vinster under året 
- Skapar inte lika stora 
förväntningar 
- Enkelt, flexibelt och 
signalerar positiva signaler

Figur 3, Analysmodellen 
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9 SLUTSATSER 
 
Vi vill i detta kapitel berätta vad vi dragit för slutsatser utifrån den insamlade teorin, empirin 
och den analysdiskussion vi fört i föregående kapitel. För att göra det så tydligt som möjligt 
återknyter vi till det uppställda problemet och de syften som framkom i det inledande kapitlet.  
 
 
Vårt syfte med denna studie var att skildra ett återköpsförfarande för svenska börsnoterade 
företag och identifiera deras bakomliggande motiv. För att uppfylla detta syfte till fullo tänker 
vi först besvara våra delsyften som då naturligt leder oss till och slutligen besvarar vår 
problemformulering. Vårt första delsyfte är: 
 
Att skapa en förståelse för vilka fördelar respektive nackdelar och risker som kan förekomma 
för återköpande företag. 
 
Det finns både för- och nackdelar med återköp och de stora fördelarna för återköpande företag 
är främst att de kan se till att de inte blir överkapitaliserade. De får en möjlighet att förbruka 
en del av eventuella vinster som tillkommer under året. Återköp skapar inte heller lika stora 
förväntningar hos aktieägare som vanliga utdelningar gör. Vidare så framhålls återköp som 
enkelt, flexibelt, intresseskapande, mindre administrativt betungande och metoden signalerar 
en tro om företaget.  
 
Risker som kan uppkomma vid återköp är om företag återköper för mycket och hamnar i en 
för hög skuldsättningsgrad. Vidare finns det en nackdel som uppkommer om många företag 
väljer att återköpa istället för att nyinvestera och därmed tillfredställa kapitalmarknadens 
kortsiktiga behov, men utelämna de långsiktiga behoven som kräver investeringar. Detta kan 
se bra ut för företag på kort sikt men leda till negativa effekter på längre sikt. Ytterliggare 
risker som finns med återköp är om företag återköper sina egna aktier och sedan inträffar ett 
kursras eller om bolag väljer att köpa tillbaka mycket aktier av sina långsiktiga aktieägare 
som egentligen är viktiga för bolagen att ha kvar i framtiden. Dessa nackdelar och risker är 
dock ingenting som förekommer speciellt ofta bland de svenska börsnoterade bolagen.  Vårt 
andra delsyfte som skulle besvaras var:  
 
Att klargöra huruvida återköp av aktier är ett substitut eller ett komplement till utdelning 
respektive extrautdelning. 
 
Det visade sig väldigt tydligt att återköp är ett komplement till utdelning. Detta beror speciellt 
på att vanliga kontantutdelningar görs en gång per år och bör vara långsiktiga och stabila, 
vilket signalerar positiva signaler till företagens aktieägare. Återköp har en kompletterande 
verkan gentemot utdelning eftersom företag kan använda metoden löpande under året och då 
hålla en effektivare kapitalstruktur. Det finns alltid aktieägare som vill ha stora 
kontantutdelningar och medför att utskiftningsmetoden i princip alltid kommer att finnas kvar. 
Vidare kom vi fram till att extrautdelningar är ett substitut till återköp och ett komplement till 
utdelning.  Numera går extrautdelningar att genomföra flera gånger per år genom att hålla 
extra bolagsstämmor, vilket för metoden närmare återköpets fördelar. Nackdelen med detta är 
dock att förväntningarna på företagets framtida utdelning ökar, vilket det inte gör i samma 
utsträckning vid återköp. En annan nackdel är också att företagets överskottskapital försvinner 
betydligt fortare än vid återköp, där kapitalet successivt minskar. Efter att dessa två delsyften 
besvarats leder vi oss in på vår problemformulering. 
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Varför väljer företag att genomföra återköp av egna aktier? 
 
Numera är det snarare ett svaghetstecken om företag inte återköper trots att de har stort 
överskottskapital. Det absolut starkaste motivet till varför svenska börsnoterade företag 
genomför återköp av egna aktier är för att de vill hålla rätt mängd överskottskapital i bolaget, 
det vill säga genom att justera sin kapitalstruktur. De får inte bara en effektivare 
kapitalstruktur utan visar även att de är aktiva förvaltare som inte bara låter överskottskapital 
ligga stilla i företaget. Det är enkelt att uppnå önskad effekt och företags huvudsakliga motiv, 
att justera kapitalstrukturen, ser inte ut att förändras inom den närmsta framtiden. Utöver detta 
varierar företags anledningar till återköp, dessa fungerar som kompletterande och bidragande 
motiv till varför företag väljer metoden. Vi menar alltså att de övriga teoretiska motiven blir 
mer eller mindre också en effekt av företags återköp och kan därför många gånger ligga 
bakom och vara en drivande kraft för att ett återköp genomförs. Studien har dock tydligt visat 
att svenska företag väljer att använda sig av metoden för att effektivt kunna justera 
kapitalstrukturen. 
 
 
 
 



~ SANNINGSKRITERIER ~ 

 61 
 

10 SANNINGSKRITERIER 
 
I detta sista och avslutande kapitel redogör vi för hur vi ser på studiens giltighet, 
intersubjektivitet och dess praktiska användbarhet. Vi har valt att lägga detta kapitel sist för 
att läsare ska ha större möjligheter att bilda sig en egen uppfattning om studiens 
sanningskriterier.  
 
 
10.1 Giltighet 
 
Om tillräckligt med data har samlats in för att täcka avsikten med studien kan man säga att 
giltigheten är god.157 Vår bedömning är att vår studie har relativt god giltighet. De teorier som 
finns med i uppsatsen är noggrant utvalda efter vi sökt, läst igenom och studerat det som finns 
skrivet inom området. Det finns oerhörda mängder av information tillgängligt och vi har lagt 
ned mycket tid på att hitta de teorier som varit betydelsefulla för detta arbete. Vår uppfattning 
är att vi lyckats väl med detta och således något som höjt studiens giltighet. Intervjuerna anser 
vi har gett oss den information som varit nödvändig för en jämförelse mellan teori och empiri 
men vi är medvetna om att ytterligare intervjuer kanske hade gett oss upplysningar som vi nu 
inte beaktat i denna uppsats. Dock bedömer vi den möjligheten som förhållandevis liten.    
 
 
10.2 Intersubjektivitet 
 
Det är viktigt att de tolkningar som författarna gör av respondenternas svar verkligen stämmer 
överens med vad de verkligen menat. Är så fallet har en hög grad av intersubjektivitet 
uppnåtts.158 En sammanställning av intervjuerna skickades till samtliga respondenter för 
kommentarer, förslag på ändringar och godkännande. I och med detta fick vi bekräftat vad vi 
uppfattat rätt och vad som skulle ändras för att deras uttalanden skulle komma fram på ett 
riktigt sätt i uppsatsen. Med detta som stöd vill vi påstå att intersubjektiviteten i vår uppsats är 
god. 
 
 
10.3 Praktisk användbarhet 
 
Praktisk användbarhet syftar på hur uppsatsens resultat kan användas i praktiken.159 Vi anser 
att det finns en viss praktisk användbarhet eftersom våra respondenter var så pass eniga i sina 
svar, däremot vill vi vara försiktiga att med att framhålla studien som praktiskt användbar i 
någon större utsträckning. Uppsatsen är skriven i ett sammanhang där den praktiska 
användbarheten är av sekundär betydelse. Resurser, tid och andra aspekter har gjort att andra 
målsättningar varit mer angelägna. 
 
 
 
 
 
                                                 
157 Maj-Britt Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap (Lund: Studentlitteratur, 1993), s 165 
158 Ibid., s 166 
159 Ibid., s 167 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUMALL 
 

- Respondentinformation 
 
- Namn 

 
- Befattning 

 
- Arbetsuppgifter 

 
- Egen erfarenhet av återköp 

 
 
Utskiftningsmetoder 
 

- Vilka utskiftningsmetoder har ni använt? 
 
- I vilken omfattning har ni använt de olika metoderna? 

 
- Vilken metod föredrar ni? Varför? 

 
- Vad styr valet av utskiftningsmetod?  

 
- Har ni någon utdelningspolicy? 

 
 
Lagstiftning  
 

- Hur ser ni på Sveriges lagstiftning kring återköp av egna aktier? 
 
- Finns det några lagändringar ni hade velat se? Vilka? 

 
- Vilka nya möjligheter har ni nu sedan återköp blev tillåtet år 2000. 

 
 
Återköpsförfarande 
 

- Var det bolagsstämman eller styrelsen som fattade beslutet? 
 
- Vilka reaktioner har ni märkt från era intressenter i samband med era återköp? 

 
- Vilka återköpsmetoder diskuterades i samband med att beslutet fattades?  

 
- Vilken återköpsmetod använde ni er utav? 

 
- Varför valde ni den metoden?  
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Motiv till återköp 
 

- Vilka var de starkaste motiven till att ni genomförde återköp av egna aktier?  
 
- Uppnådde ni önskad effekt? 

 
- Kan motiven komma att förändras i framtiden? 

 
- Det finns några frekvent förekommande motiv i litteraturen kring återköp. Resonera 

kort hur ni ser på följande motiv till att genomföra återköp av egna aktier. 
 

• Signalera undervärdering 
 

• Skattefördelar för aktieägarna 
 

• Förändra kapitalstrukturen 
 

• Brist på investeringsmöjligheter 
 

• Kursförbättrande åtgärd 
 

• Förbättra nyckeltal 
 
 
Fördelar/Nackdelar med återköp 
 

- På vilket sätt har ni utvärderat hur väl era återköp fungerat? 
 

- Vilka anser ni vara de stora fördelarna med återköp? 
 

- Vilka risker/nackdelar ser ni att det finns med återköp? 
 

- Har ni stött på några problem/oväntade effekter när ni återköpt egna aktier? 
 

 
Komplement eller substitut 
 

- Ser ni återköp som ett komplement eller ett substitut till utdelning? 
 

- Är återköp ett komplement eller substitut till extrautdelning? 
 

 
Återköp i framtiden 
 

- Tror ni att återköp kommer att överta utdelningens roll i framtiden? 
 

- Hur kommer ni att använda er av återköp i framtiden? 
 

- Övriga kommentarer? 
 


