
 
 



 

Sammanfattning   

Syftet med uppsatsen är att undersöka alla noterade företag på Stockholmsbörsen och därmed finna 

vilka motiv som påverkar beslutet att köpa tillbaka egna aktier. Studien har delat upp företagen i 

två grupper, en återköpande grupp och en icke-återköpande grupp. Utifrån dessa grupper har ett t-

test och ett Mann-Whitney U-test utförts för att testa eventuella skillnader som finns mellan 

grupperna. Därefter har en logistisk regression använts för att säkerställa samband. Resultatet visar 

att företag gör återköp för att distribuera överskottskapital när de anser sig vara undervärderade 

samt vill uppnå en optimal kapitalstruktur. De samband som kunde urskiljas var att kassaflöde, 

kassa och tillgångar var positivt korrelerade med återköp medan MKBK, utdelning och skuldkvot 

var negativt korrelerade. Inget signifikant samband kunde finnas för avkastning.   
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1. Bakgrund   

Under 1990-talet blev återköp av egna aktier en allt mer populär företeelse i USA. Antalet företag 

som genomförde återköp steg från sammanlagt 600 stycken under åren 1992 och 1993 till 1475 

stycken år 1996. I takt med att antalet återköp steg ökade även det totala värdet på återköpen, från 

40 miljarder dollar år 1992 till 177 miljarder dollar fyra år senare och år 1998 var det totala värdet 

på återköpen större än vad som distribuerades till aktieägarna genom traditionell utdelning (Kahle, 

2002) (Grullon och Ikenberry, 2000). Frågan som kan ställas är vad som låg bakom den här 

markanta ökningen på 1990-talet. I tidigare forskning på den amerikanska marknaden har flertalet 

motiv till återköp konstaterats. Jensen (1986) finner i sin forskning att företag med höga 

kassaflöden distribuerar pengar till aktieägarna för att bli av med överskottslikviditet. Det motivet 

fastslås även av Jagannathan et al. (2000) som finner ett positivt samband mellan återköp och höga 

kassaflöden. Vidare kommer Stephens och Weisbach (1998) kommer fram till att företag förvärvar 

egna aktier när deras aktiepris har varit lågt, vilket Vermaelen (1981) menar är en signalering om 

undervärdering. Vermaelens resultat styrks av Chan et al. (2004) vars forskning indikerar 

undervärdering är ett motiv till återköp. Ett tredje motiv till återköp av aktier beskrivs av 

Hovakimian et al. (2001) som kommer fram till att företag genomför återköp för att öka sin 

skuldsättningsgrad och därmed nå en optimal kapitalstruktur.   

  

Det har också konstaterats att återköp genomförs mer frekvent när företag vill skydda sig mot 

uppköp då återköp ökar förvärvspriset eftersom de aktieägare som avyttrar sina aktier vid återköpet 

har de lägsta reservationsvärdena. Därmed kan ett återköp öka det lägsta priset för vad en tillgänglig 

aktie kostar (Billett och Xue, 2007). Ett ytterligare motiv till förvärv av egna aktier är att företag 

kan distribuera pengar och samtidigt undvika utspädningen av vinst per aktie. Att undvika 

utspädning är av särskilt intresse om ledningen innehar optioner eftersom värdet på dem annars 

sjunker i samband med traditionell utdelning (Fenn och Liang, 1997). Därmed skapas ett incitament 

för ledningen att istället genomföra återköp (Kahle, 2002).   

   

Tidigare amerikanska studier har funnit en positiv abnorm avkastning på 3-4 procent de närmaste 

handelsdagarna efter att företag offentliggjort förvärv av egna aktier (Ikenberry et al., 1995). På 

den svenska marknaden har en positiv abnorm avkastning på cirka 2 procent de två första 

handelsdagarna efter ett offentliggörande konstaterats (Råsbrant, 2013). Att avkastningen ökar de 
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två första handelsdagarna efter offentliggörandet kan förklaras genom hur företaget är värderat 

samt de signaler som skickas till marknaden till följd av återköpet. Gällande en fyra-årsperiod på 

den amerikanska marknaden fann Ikenberry et al. (1995) att återköpande företag hade en 

överavkastning på 12 procent samt att värdeföretag hade en långsiktig abnorm avkastning på 45 

procent efter tillkännagivandet att företag ska förvärva egna aktier. På den svenska marknaden har 

Råsbrant funnit (2013) att den abnorma avkastningen ett år efter tillkännagivandet uppgick till 7 

procent. Förutom de tidigare nämnda skälen till återköp samt den abnorma avkastningen finns andra 

fördelar med återköp. Dittmar (2008) framhåller återköpens flexibilitet som en viktig faktor. Hon 

beskriver det som att företag inte förbinder sig att köpa tillbaka aktier för en bestämd summa varje 

år till skillnad från utdelning där investerare förväntar sig en konstant eller ökad utdelning år efter 

år. Fördelen att företag kan starta och stoppa sina återköpsprogram beroende på mängden 

tillgängliga likvida medel samt aktiens pris gör att återköp blir mer flexibelt (Dittmar, 2008).   

   

Återköpens popularitet har spridits runt om i världen och det är inte längre bara i USA som det 

anses som en vanlig företeelse, även i Europa har återköpen blivit allt vanligare och år 2005 köpte 

europeiska företag tillbaka aktier till ett högre värde än vad de distribuerade som vinstutdelning 

(Von Eije och Megginsson, 2008). Förvärv av egna aktier blev tillåtet på den svenska marknaden 

den 10 mars 2000 och sedan dess har en ökning av återköp konstaterats. Den här studien vill 

undersöka om samma typer av motiv som visats förklara ökningen i USA även kan förklara 

ökningen i Sverige. Den svenska och amerikanska marknaden skiljer sig åt på flertalet vis, bland 

annat genom olika skattelagstiftningar, utbetalningspolicies samt att svenska företag måste 

offentliggöra sina transaktioner snabbare. Den svenska marknaden har även en bättre transparens 

där företagen måste offentliggöra sina förvärv dagen efter återköpet medan de amerikanska 

företagen bara behöver offentliggöra förvärven per kvartal. I och med dessa skillnader blir det 

intressant att se om samma motiv till återköp kan finnas i Sverige.   

  

Eftersom syftet med förvärv av egna aktier alltid måste redogöras för kan det argumenteras för att 

motiven för återköpen likväl kan ses i företagen årsredovisningar och pressmeddelanden. Allt som 

oftast finns heller inga skäl till att tvivla på företagens motiv att köpa tillbaka egna aktier. Vad som 

dock blir problematiskt är att företagen kan referera till vida och vaga skäl vilket får konsekvensen 

att marknaden får det svårt att syna företagens agerande. Därmed har en granskning av motiven 

bakom förvärv av egna aktier sin plats i forskningen.  Denna studie kommer att undersöka ett antal 
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olika motiv för att på så vis få med flera faktorer som kan tänkas förklara ett företags beslut att 

förvärva egna aktier, samt att möjliga förhållanden mellan de olika motiven kan uppdagas.  

Dispositionen av uppsatsen ser ut på följande vis; nästkommande kapitel kommer att beskriva de 

motiv till förvärv av egna aktier som funnits på den amerikanska marknaden. Därefter kommer 

kapitel tre skildra den tidigare forskning som gjorts på området. Därefter presenteras det praktiska 

ramverket i kapitel fyra. I kapitel fem återges data och urval medan metoden framställs i kapitel 

sex. Resultat och analys beskrivs i kapitel sju och studien avslutas med en konklusion i kapitel åtta.   

   

1.1 Syfte   

Syftet med studien är att via samband urskilja varför svenska börsnoterade företag gör återköp av 

egna aktier.   

2. Motiv till återköp   

Utifrån de fem tidigare nämna motiven till återköp kommer denna studie endast att behandla 

följande tre:   

I. Hypotesen om överskottskapital   

II. Hypotesen om undervärdering   

III. Hypotesen om optimal kapitalstruktur   

Motiven uppköp och optioner utelämnas från studien på grund av olika anledningar. Billet och Xue 

(2007) undersökte motivet att skydda sig gentemot fientliga uppköp genom att undersöka den 

amerikanska marknaden mellan 1985-1996. Under den perioden var fientliga uppköp ett vanligt 

fenomen men detta är inte lika relevant på den svenska marknaden eftersom det inte funnits någon 

våg av uppköp de senaste åren. Fenn och Liang (1997) undersökte motivet gällande utspädning och 

incitamentsprogram. De gick tillväga på så vis att de använde en metod där de undersökte antalet 

tillbakaköpta aktier reserverade för optioner. Då möjligheten att ta fram den typen av data för 

svenska företag är begränsad kommer detta motiv utelämnas i denna rapport.  

  

2.1 Hypotesen om överskottslikviditet   

När ett företag har ett överskott av kapital och de inte har några investeringsmöjligheter har de 

antingen möjligheten att behålla pengarna eller dela ut dem till aktieägarna. Här har företaget 

övertaget och har ett informationsövertag gentemot marknaden. Det kan leda till att en 
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informationsasymmetri uppstår. Asymmetrin uppstår på marknaden när den inte förfogar över all 

tillgänglig information (Connelly et al., 2011).    

  

Fördelen med att genomföra återköp framför utdelning är att företagen inte binder sig att genomföra 

framtida återköp samtidigt som det inte finns någon förväntan att återköpen ska återkomma 

löpande. På så vis blir återköp av egna aktier ett mer flexibelt sätt att dela ut pengar till sina 

aktieägare där företag kan välja att köpa tillbaka egna aktier när de anser att aktiepriset är lågt (Brav 

et al., 2005). Det finns även en ovilja hos företagen att sänka utdelningen vilket framställs i en 

undersökning i Journal of Financial Economics (Brav et al., 2005) där ledningen i 94 procent av 

företagen svarade att de försöker undvika att minska utdelningen. Samma undersökning visade 

även att 90 procent av företagen ville ha en jämn utdelningsnivå vilket belyser det faktum att 

företagen inte vill öka utdelningen ifall överskottslikviditeten bara är temporär (Brav et al., 2005). 

När förvärv av egna aktier kan sägas vara ett substitut till vinstutdelning när företag vill distribuera 

sin överskottslikviditet till aktieägarna bör det finnas ett negativt samband mellan förvärv av egna 

aktier och företagens utdelningsnivå. Hur företagen än väljer att distribuera sitt överskottskapital 

skickas en positiv signal till marknaden. Det bygger på att en informerad part, i det här fallet 

företaget, ger positiv information till en oinformerad part, marknaden. Det finns också 

skattemässiga skäl att använda återköp. Fördelen i USA är att det är lägre skatt på en 

realisationsvinst än vad det är på utdelning (Dittmar, 2000). Sådant är inte fallet i Sverige där 

skatten är 30 procent på både realisation och utdelning. Däremot kan det vara skattemässigt 

gynnsamt i Sverige att själv få bestämma när realisationen av sin vinst ska ske och då betala skatt. 

Till exempel är det möjligt att sälja aktier ett år för att jämka vinst med förlust. Det kan däremot 

finnas fall när jämkning inte är möjligt och då kan det vara mindre gynnsamt att behöva betala skatt 

på utdelningen.   

   

Det är inte bara pengar i kassan som påverkar återköpen utan Fenn och Liang (2001) kommer också 

fram till att kassaflödet har en påverkan, varför högt kassaflöde också är ett motiv till återköp. Fria 

kassaflödesteorin beskriver nackdelarna med för höga volatila kassaflöden. Det fria kassaflödet är 

den mängd likvida medel som företaget kan distribuera till investerare efter det att företaget betalat 

för alla investeringar som är nödvändiga för företagets tillväxt (Brealey et al., 2011). Dittmars 

(2008) forskning visar att för mycket fria kassaflöden leder till kapitalförstöring och 
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värdeminskning genom att ledningen slösar pengar på tveksamma förvärv eller letar efter 

marknadsandelar och tillväxt på bekostnad av lönsamhet och värde.    

  

Ett sätt att använda kapitalöverskottet är att istället köpa tillbaka egna aktier eller att ge traditionell 

utdelning (Dittmar, 2008). Andra förklaringar till problem med för höga kassaflöden visas i Jensens 

(1986) forskning, där han menar att ledningen i företag med stora mängder likvida medel tenderar 

att sätta in för stora summor kapital i redan mogna verksamheter. Jensen menar att det uppstår ett 

problem att få ledningen motiverad att minska på överlikviditeten istället för att investera pengarna 

till låg avkastning eller att spendera dem på ineffektiva organisatoriska projekt (Jensen, 1986).   

  

Med dessa motiv i åtanke formuleras uppsatsens första hypotes;   

H1: Överskottslikviditet är ett motiv till återköp   

2.2 Hypotesen om undervärdering   

Återköpens flexibilitet är något som även är en fördel vad gäller hypotesen om undervärdering. 

Företag kan själva bestämma tidpunkten när de vill förvärva sina egna aktier vilket innebär att de 

kan invänta tillfällen när de anser att företagets aktie är undervärderad. Denna undervärdering 

baseras på en informationsasymmetri som finns mellan företaget och marknaden. När 

offentliggörandet sker skickas en signal till marknaden som tolkar återköpet som att aktien är 

undervärderad. Ett exempel kan vara när ett företag väljer att förvärva egna aktier genom att rikta 

ett erbjudande till samtliga aktieägare där köpeskillingen ligger 15 procent över marknadspriset och 

där företaget samtidigt inte själva vill sälja. Därmed signalerar företaget att aktien är undervärderad 

och att de vill ha en korrekt prisbild (Vermaelen, 1981). Denna informationsasymmetri har visats 

vara en faktor bakom överavkastningen som återköpande företag genererar jämfört med icke-

återköpande företag (Nilsson, 2015). Detta eftersom företag förvärvar egna aktier vid tillfällen när 

aktiepriset är lågt för att sedan sluta med återköpen precis innan kursuppgången är som störst 

(Råsbrant, 2013). Därmed utnyttjar företag den signal som informationsasymmetrin skickar till 

marknaden. När en aktie i ett historiskt perspektiv har sämre avkastning relativt marknadens är det 

mer sannolikt att aktien är undervärderad (Råsbrant, 2013).   

  

Som tidigare beskrivits har återköpen historiskt sett följts av en högre avkastning vilket då rättar 

till undervärderingen. Just signaleringen är vad som kan ses vara förklaringen till den kortsiktigt 
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abnorma avkastningen som annonseringen av aktieåterköp ger (De Ridder, 2009). Därmed kan en 

historiskt svag avkastning på aktien innan återköpet ses som ett tecken på undervärdering och 

därmed en bakomliggande orsak till återköpet.   

  

Med de här motiven formuleras uppsatsens andra hypotes;   

H2: Undervärdering är ett motiv till återköp   

2.3 Hypotesen om optimal kapitalstruktur   

En tredje anledning till återköp är möjligheten till förändring av ett företags kapitalstruktur. Hur 

kapitalstrukturen i ett företag kan se ut beskrivs bland annat i den så kallade Trade-off teorin. Det 

är en traditionell företagsekonomisk modell som beskriver valet av kapitalstruktur som en 

avvägning mellan de fördelar och nackdelar som ökad skuldsättning innebär (Hovakimian et al., 

2001). Dessa fördelar och nackdelar kan erhållas på flera olika sätt, bland annat finns det en 

avvägning mellan de skattefördelar som uppkommer vid ökad skuldsättning samt de kostnader som 

kan uppstå genom konkurs (Frank och Goyal, 2009). Skattefördelarna som uppkommer av en ökad 

lånefinansiering är att de räntekostnader som uppstår är avdragsgilla och på det viset skapas en 

skattesköld. Senare forskning har dock funnit indikationer på att ett företags historia kan spela en 

större roll vid bestämmandet av kapitalstrukturen. Till exempel använder lönsamma företag ofta 

sin vinst för att betala av sina skulder vilket innebär att de är mindre skuldsatta än deras mindre 

lönsamma konkurrenter (Hovakimian et al., 2001). Hovakimian et al. (2001) finner dock att när 

företag väljer att ta in nytt kapital ökar de sin skuldsättning och närmar sig sin optimala 

kapitalstruktur. Hovakimian et al. (2001) finner även att valet av kapitalstruktur spelar en större 

roll när företag förvärvar egna aktier än när de tar in nytt kapital.  

Vad som sker när ett företag köper tillbaka egna aktier är att det egna kapitalet kommer att minska 

samtidigt som skuldsättningen ökar, vilket leder till en ökad skuldsättningsgrad. Ett företag 

kommer därmed genomföra återköp om deras skuldsättning är under den önskade 

skuldsättningsnivån (Dittmar, 2000).   

Med de här motiven formuleras uppsatsens tredje hypotes; H3: Att öka skuldsättningsgraden är ett 

motiv till återköp  
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3. Tidigare forskning   

De tre hypoteser som behandlas i denna uppsats har tidigare blivit undersökta av flera 

internationella forskare. Jensen (1986) och Jagannathan et al. (2000) har i tidigare forskning 

undersökt den första hypotesen gällande överskottslikviditet och dess påverkan på återköp. 

Samtliga fann att företag genomförde återköp för att distribuera överskottslikviditet till sina 

aktieägare. En annan forskare som också funnit ett samband mellan överskottslikviditet och återköp 

är Dittmar (2000) som fann att mycket pengar i kassan och stora kassaflöden ökar sannolikheten 

för återköp.   

  

Uppsatsens andra hypotes, att undervärderade företag genomför återköp, bygger på tidigare 

forskning av Vermalen (1981). Senare forskning av Chan et al. (2004) och Stephens och Weisbach 

(1998) kommer även de fram till att företag väljer att genomföra återköp när deras aktiekurs 

uppfattas som undervärderad. Stephens och Weisbach (1998) finner en negativ korrelation mellan 

aktiens avkastning och återköp vilket indikerar att företag med sämre avkastning genomför återköp. 

Vidare finner Vermalen (1981) stöd för att företag använder återköp för att signalera till marknaden 

att aktien är undervärderad. Dittmar (2000) finner även hon stöd för undervärderingshypotesen, 

dock med den skillnad att det efter 1984 i större grad var stora företag som förvärvade egna aktier 

medan än tidigare forskning (Vermalen, 1981) funnit stöd för att det var små företag som var 

undervärderade och därefter förvärvade egna aktier. Studiens resultat kan därför tyda på att även 

större företag är undervärderade och utnyttjar möjligheten till återköp. Den här studiens tredje 

hypotes, att företag genomför återköp för att nå en optimal kapitalstruktur är också något som 

tidigare forskare funnit stöd för. Bland annat har Hovakimian et al. (2001) funnit att skuldsättningen 

hos ett företag är ett motiv till förvärv av egna aktier. Deras resultat tycks indikera att företag 

genomför återköp för att öka deras skuldkvot och därmed utnyttja de fördelar skatteskölden ger.  

  

Vidare har även andra motiv till varför företag väljer att genomföra återköp undersökts. Fenn och 

Liang (1997) samt Dittmar (2000) finner båda stöd för att företag med incitamentsprogram väljer 

att genomföra återköp. Resultatet i de båda studierna tycks indikera att i de fall där ledningen hade 

ett innehav av optioner som inte var utdelningsskyddande blev utdelning ersatt av återköp. En 

annan förklaring som forskarna fann var att företag genomförde återköp för att minska på 

utspädningen av nyckeltal. Forskare har även funnit stöd för att företag väljer att genomföra återköp 

för att skydda sig från fientliga övertaganden. På 1980-talet och 1990-talet var det en våg av 
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fusioner och uppköp som spred sig i USA och bland annat Billet och Xue (2007) fann att återköp 

var ett effektivt sätt att skydda sig mot uppköp då kostnaden för köpet skulle öka.  

  

4. Praktiskt ramverk   

Som sista land i Europa hävde den Svenska regeringen förbudet mot återköp av egna aktier. Innan 

dess hade det av flera skäl varit förbjudet att köpa tillbaka egna aktier. Det tidigare förbudet 

grundade sig på att staten ville skydda företagets borgenärer eftersom ett återköp kan få en liknande 

effekt som återbetalning till aktieägarna i samband med att aktiekapitalet sätts ner (Regeringen, 

1999/2000). Senare motiverades förbudet mot återköp av att förvärv av egna aktier skulle kunna ge 

upphov till spekulation och stödköp (Regeringen, 1999/2000). När förbudet upphävdes blev det 

möjligt för företag att maximalt inneha 10 procent av det totala antalet registrerade aktier. För att 

göra det möjligt att köpa tillbaka egna aktier måste först bolagsstämman besluta om det. De ger 

sedan mandat till styrelsen att fram till nästa års bolagsstämma maximalt förvärva 10 procent av 

antalet registrerade aktier. Enligt 19 kap. 13 § i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) kan förvärvet 

genomföras ut på olika sätt. Antingen att förvärvet sker på en reglerad marknad eller motsvarande 

marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet efter tillstånd av Finansinspektionen, 

eller så kan förvärvet genomföras genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga aktieägare 

eller till samtliga ägare till aktier av ett visst slag. När ett företag bestämmer sig för att förvärvet 

ska ske över en reglerad marknad, eller motsvarande marknad, köper företagen tillbaka sina egna 

aktier över en viss bestämd period. De aktier som har förvärvats av företaget i fråga kan sedan 

säljas på en reglerad marknad, eller motsvarande marknad, dras in enligt processen för minskning 

av aktiekapital eller användas vid en emission (Nilsson, 2015). För att uppnå en hög grad av 

transparens ska företaget som förvärvar de egna aktierna dagen efter återköpet underrätta den 

marknadsplats som företaget är listat på och ge information om affärsdatum, pris och totalt innehav.  

  

Orsakerna till varför regeringen upphävde förbudet var flera. Ett skäl som anges i regeringens 

proposition om förvärv av egna aktier var att ge företagen möjlighet att distribuera 

överskottslikviditet till aktieägarna (Regeringen, 1999/2000). Varför denna fråga var aktuell just 

under den här tiden berodde på en positiv utveckling inom det svenska näringslivet. Tack vare den 

positiva utvecklingen samlades stora mängder likvida medel i svenska börsföretag vilket innebar 

att en överlikviditet hade skapats. Det kan argumenteras att det redan fanns möjliga sätt för 
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företagen att distribuera sin överlikviditet genom traditionell utdelning till aktieägarna (Nilsson, 

2015). Den fördel som återköpen har gentemot traditionell utdelning beskrivs i propositionen som 

det andra skälet till lagändringen. Det beskrivs i skillnaden hur marknaden tolkar förvärv av egna 

aktier samt vinstutdelning. Då de flesta företag vill ha en utdelningspolitik som är långsiktig och 

stabil ansåg regeringen att höjda utdelningar vid tillfällen när företag har stora mängder likvida 

medel kunde misstolkas av marknaden (Regeringen, 1999/2000). Ifall den höjda utdelningen inte 

kunde upprätthållas kontinuerligt förutspådde regeringen att företagens aktiekurs skulle sjunka, 

vilket ligger i linje med tidigare forskning som visat att en reducerad vinstutdelning i genomsnitt 

sänker aktiekursen med 6 procent. Däremot anses ett uteblivet förvärv av egna aktier inte ha någon 

som helst påverkan på aktiekursen. Vad som dock bör nämnas är att det redan innan tidpunkten för 

lagändringen gick att utföra en så kallad extrautdelning. Det innebär att utdelningen inte var tidigare 

planerad och därmed inte kan förväntas återkomma kontinuerligt (Nilsson, 2015). Därmed kan det 

ifrågasättas vilken påverkan förvärv av egna aktier egentligen har.   

   

Ett annat skäl till varför förbudet upphävdes var enligt propositionen att förvärv av egna aktier på 

ett bättre sätt gör det möjligt att anpassa sig till aktieägarnas önskemål (Regeringen, 199/2000). 

Ifall en aktieägare helst vill ha en hög direktavkastning kan personen i fråga acceptera företagets 

erbjudande om att köpa tillbaka aktier medan en aktieägare som hellre ser sitt innehav som en 

långsiktig investering med låg direktavkastning kan välja att tacka nej till erbjudandet (Regeringen, 

1999/2000). Möjligheten till en utbetalningspolicy som ger aktieägarna valmöjligheter finns dock 

redan uttryckt i Aktiebolagslagen genom minskning av aktiekapitalet. Det finns visserligen ett antal 

skillnader mellan minskning av aktiekapitalet och återköp. Beslut om minskning av aktiekapitalet 

kan till skillnad mot förvärv av egna aktier inte överlåtas till styrelsen samt att företaget heller inte 

kan använda de aktier som lösts in vid minskningen av aktiekapitalet. Vid återköp kan dock de 

förvärvade aktierna användas som betalning vid företagsförvärv samt att de kan användas vid 

incitamentsprogram. Aktieägare som tar del av utdelningen men fortsatt är intresserad av företagets 

värdetillväxt kan alltid återinvestera utdelningen i företaget (Nilsson, 2015). Därmed kan frågan 

ställas vilken betydelse regeringens tredje skäl egentligen har.   

   

Ett fjärde skäl som uppges i propositionen är flexibiliteten för när ett återköp av egna aktier kan 

ske. Ett sådant förvärv kan ske när som helst vilket tidigare skiljde sig gentemot vinstutdelning som 

under den här perioden bara kunde bestämmas på ordinarie bolagsstämma (SOU, 1997). Vidare 
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presenteras ett femte skäl vilket är att återköp kan bidra till att vissa nyckeltal, som exempelvis 

vinst per aktie förbättras. Det kan därefter innebära att företagets aktiekurs påverkas positivt. Ett 

sjätte skäl är att förvärv av egna aktier förbättrar aktiens likviditet, alltså att aktien har en hög 

omsättning och lätt kan säljas (SOU, 1997). Därmed kan aktiens marknadsvärde stiga då en likvid 

aktie anses vara attraktiv. Utöver dessa ovan nämnda skäl ska även integreringen med den 

internationella marknaden nämnas som ett skäl där regeringen ansåg att svenska företag behövde 

liknande förutsättningar som de internationella företagen (Regeringen, 1999/2000). Regeringen 

menar att de förbättringar som uppstår av tidigare nämnda skäl behövs för att svenska företag ska 

ha möjlighet att konkurrera på en allt mer globaliserad marknad.   

5. Metod   

5.1 Angreppssätt   

Den här uppsatsens undersökningsmetod är av ett kvantitativt slag. Eftersom att uppsatsen att 

undersöker en större mängd företag där olika typer av ekonomisk data analyseras passar just en 

kvantitativ metod bra. En kvantitativ metod gör det möjligt att analysera stora mängder data och 

samtidigt få en övergripande blick över urvalet (Holme et al., 1997). Uppsatsen utgår från en 

deduktiv metod som innebär att det kan finnas andra hypoteser som beskriver sambanden och att 

därmed flera olika konsekvenser kan härledas från teorin, inte bara de som uppsatsen belyser. Av 

uppsatsen slås det därmed inte fast att hypoteserna är fullständigt sanna, utan istället att de blir mer 

trovärdiga genom att andra teorier blir mindre övertygande (Holme et al., 1997).   

 

5.2. Datainsamling och urval   

Undersökningen bygger på både primär-, och sekundärdata där det primära data har hämtats från 

företagens årsredovisningar medan sekundärdata är hämtad från databasen Thomson Reuters 

Datastream, Nasdaq OMX och hemsidan Borsdata.se. I Datastream hämtades data för alla företag 

på Stockholmsbörsen gällande marknadsvärde, kassaflöde, kassa, utdelning, eget kapital, tillgångar 

och nettoskulder. Nasdaq OMX försåg studien med information om antalet återköpta aktier, dess 

totala värde samt vilka företag som gjort återköp för varje år. Uppgifter från årsredovisningar samt 

Borsdata.se hämtades när Datastream inte kunde erbjuda relevant data för vissa företag. Den här 

studien bygger på ett icke-slumpmässigt urval eftersom de undersökta företagen är färdigbestämda 

till företag som fanns på Stockholmsbörsen år 2015. Studien avgränsades studien till att endast 
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undersöka tidsperioden 2010-2014. Anledningen är att hålla undersökningen så aktuell som 

möjligt, samt få ett större urval till analysen. Därmed har företag som försvunnit under den 

undersökta perioden plockats bort. All data förutom återköp gäller för åren 2009-2013 eftersom 

undersökningen bygger på hur återköpen påverkats av motiven föregående år.   

   

För åren 2009 och 2010 fanns det efter bortfall 205 företag med i undersökningen, 2011 uppgick 

siffran till 213 företag och för åren 2012 och 2013 ingick 223 stycken företag i studien. För att 

studien skulle vara konsekvent med tidigare forskning exkluderades samtliga banker och 

investmentföretag. År 2009 uppgick det totala bortfallet till 66 företag, 2010 till 64 företag, 2011 

till 54 företag, 2012 till 43 företag och 2013 till 47 företag.  

5.3 Förklaring till val av variabler   

Den här studien har använt sig av en Logit-modell för att finna stöd för hypoteserna. I en logistisk 

regression är den beroende variabeln en dummyvariabel där företag antingen genomfört återköp 

eller inte och benämns därför till ÅTERKÖP. De resterande variablerna som beskrivs nedan 

kommer vara av det förklarande slaget. Modellen ser ut på följande vis där i står för företaget och 

t står för tiden när företagets räkenskapsår är slut.  

  

För att undersöka den första hypotesen, om företag gör återköp på grund av överskott av kapital 

borde återköp korrelera positivt med företagets kapital när det inte finns alternativa investeringar.  

I analysen kommer variabeln KASSA att användas, som är ett förhållande mellan ett företags kassa 

och totala tillgångar för året innan återköpet tog vid. Vidare används variabeln KASSAFLÖDE som 

är en kvot mellan årets resultat innan skatt plus avskrivningar, ändringar i uppskjuten skatt samt 

andra uppskjutna avgifter dividerat med ett företags totala tillgångar året innan återköpet. Om ett 

företag ser återköp som ett substitut till traditionell utdelning för att minska aktieägarnas skattetryck 

ska företag med lägre traditionell utdelning med större sannolikhet köpa tillbaka egna aktier. Med 

det sagt används variabeln UTDELNING för att testa om företag som genomför återköp har en lägre 

traditionell utdelning. UTDELNING blir därmed en kvot mellan utdelning och årets resultat för 

året innan återköpet.   

   

Den andra hypotesen som förutsäger att företag genomför återköp vid tillfällen när företagets 

aktiepris är lägre än dess verkliga värde. Hypotesen bygger på att företagsledningen har mer 
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information kring företagets verkliga värde än marknaden vilket innebär att det uppstår 

informationsasymmetri. Enligt Vermaelen (1981) är informationsasymmetri mer framträdande i 

mindre företag på grund av att de inte är lika intressanta för analytiker. Därför borde mindre företag 

köpa tillbaka fler aktier då det finns risk att de är felvärderade. Företagets storlek används som en 

proxy för informationsasymmetri där företags storlek beräknats genom naturliga logaritmen av 

företagets tillgångar för året innan återköpet och benämns lnTILLGÅNGAR.  

Informationsasymmetri är en nödvändig förutsättning för undervärdering men är inte tillräckligt 

förklarande då ett företag även måste ha ett aktiepris som är lägre än dess verkliga värde för att 

anses vara undervärderat. Som ett komplement används därmed variabeln AVKASTNING. Haugen 

(1995) visar att aktiepriset hos återköpande företag tappat i värde året innan företaget annonserade 

att de skulle genomföra ett återköp av egna aktier, vilket kan vara ett tecken på undervärdering. 

Eftersom det är omöjligt att med all säkerhet veta ifall en aktie är undervärderad bör historisk data 

användas vilket kan innebära att denna metod inte upptäcker aktuella felvärderingar. 

AVKASTNING är en värdeviktad, marknadsjusterad avkastning på aktien för året innan återköpet, 

beräknad för att mäta om företag är undervärderade. För att få avkastningen marknadsjusterad har 

företagens årliga avkastning subtraherats mot indexet SIX RX, som tar hänsyn till företagens 

utdelning. Tidigare forskning (Ikenberry et al., 1995) har funnit att företag med låga market-tobook 

ratios i efterföljande perioder har haft en onormalt hög avkastning. Därmed används en variabel 

kallad MKBK som kan indikera om ett företag är undervärderat. Detta då MKBK står för ett företags 

marknadsvärde plus skulder dividerat med företagets bokförda totala tillgångar beräknat i slutet av 

året innan återköpet genomfördes. I och med det läggs MKBK till i hypotes II. Ett viktigt antagande 

blir dock att den onormala avkastningen är ett resultat av undervärdering och inte missräkning av 

förväntad vinst eller statistiska avvikelser. En negativ koefficient på MKBK bör då visa att företag 

gör återköp på grund av undervärdering.   

   

Den tredje hypotesen, angående optimal kapitalstruktur menar att företag köper tillbaka aktier när 

deras skuldsättningsgrad är lägre än deras ideala skuldsättningsgrad. Denna studie beräknar 

skuldsättningsgraden som en kvot mellan nettoskulder och tillgångar för året före återköpet, där 

variabeln döps till SKULDKVOT. Om företag gör återköp för att finna den optimala 

kapitalstrukturen kommer variabeln SKULDKVOT vara lägre för återköpande företag än för icke-

återköpande företag samtidigt som variabeln kommer vara negativt korrelerad med återköp.   
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5.4 Analys och modell   

Ovanstående variabler har först testats var för sig med hjälp av ett tvåsidigt t-test för att undersöka 

om det finns en skillnad i medelvärde mellan populationerna återköpande företag och icke-

återköpande företag. Samtidigt gjordes ett Mann-Whitney U-test för att ytterligare stärka skillnader 

mellan grupperna, men denna gång genom medianvärdet. Till sist gjordes en logistisk regression 

för att testa hela modellen. Eftersom uppsatsen har undersökt om ett företag har genomfört återköp 

eller inte blir ÅTERKÖP en dikotom variabel, vilket innebär att den endast kan anta två värden, ja 

eller nej. För att analysera dikotoma variabler måste en logistisk regression användas. En vanlig 

regression kommer inte ge en lika korrekt bild, då en logistisk regression predicerar sannolikheten 

att en 1:a eller 0:a ska inträffa, medan en linjär regression å sin sida predicerar ett värde på den 

beroende variabeln (Black et al., 2013). Logistiska regressioner är tacksamma att utföra då få 

antaganden finns. Det finns inget antagande om någon specifik fördelning av de oberoende 

variablerna. Det finns heller inget problem med heteroscedasticitet då det inte är applicerbart, till 

skillnad från en vanlig linjär regression där det är ett viktigt antagande. Ett viktigt antagande är 

däremot att urvalet ska vara stort, helst över 400 (Black et al., 2013).   

5.5 Paneldata   

När det finns data för flera år nämns det som tidsseriedata och när det finns data för flera olika 

företag benämns det som tvärsnittsdata. Paneldata refererar till ett multi-dimensionellt dataset, 

vilket uppsatsen behandlar eftersom det är både tidsseriedata och tvärsnittsdata som är 

representerat. Med hjälp av paneldata hålls företagen isär samtidigt som en analys kan utföras och 

det blir möjligt att se förändring över tid (Murray, 2006).   

5.6 Multikollinearitet   

Beroende på regressionen som används och att mängden variabler är relativt många finns det risk 

att variablerna korrelerar med varandra. När en regression utförs kan problemet att två förklarande 

variabler korrelerar med varandra uppstå. Det betyder att det inte går att hålla isär effekterna som 

de två förklarande variablerna har på den beroende variabeln (Martz, Eston 2013). Vid en hög 

korrelation mellan två variabler ger inte den extra variabeln i regressionen någon mer information 

och kommer sedermera inte öka förklaringsgraden något vidare (Black et al., 2013). Det kan 

därmed vara lämpligt att lämna den variabeln utanför undersökningen. Med Variance Inflation 

Factor (VIF) är det möjligt att testa om det föreligger multikollinearitet (Minitab.com 2015).   
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5.7 Metodkritik   

I och med att studien endast använder sig utav fem års data kan det vara svårt att analysera 

förändringar över tid. För att göra det möjligt skulle det vara mer lämpligt att använda data från 

minst 10 år bakåt i tiden. Samtidigt är bortfallet i studien relativt stort och även det skulle kunna 

påverka resultatet. Denna studie har också utelämnat två motiv som använts i tidigare forskning. I 

tidigare forskning av bland annat Dittmar (2000) och Billett och Xue (2007) har motivet att skydda 

sig mot fientliga uppköp använts. För att ta reda på om det funnits uppköpsrykten året före återköpet 

krävs det att noggrant undersöka ryktet för varje enskilt företag samt att göra en uppföljning på 

ryktet. Den skulle ta alldeles för lång tid att få in den typen av data. Ett annat skäl till att utesluta 

motivet är att det hade mer relevans på 1980-talet då det i USA fanns en våg av fientliga uppköp 

och rykten om återköp på marknaden. Motivet att företag genomför återköp vid användandet av 

incitamentsprogram utelämnas också då antalet reserverade aktier i eget förvar för ändamålet 

optioner inte går att finna i varken årsredovisningar eller i Datastream. 

6. Deskriptiv statistik   

Tabell 1 beskriver antalet företag och andelen företag som gjort återköp för respektive år. Andelen 

företag som gjort återköp har varit ganska oförändrad mellan de undersökta åren. Vidare beskrivs 

data på totala värdet för återköpen och totala mängden utdelning uttryckt i tusentals svenska kronor. 

I kolumnen som visar kvoten mellan återköp och utdelning ses en stor ökning år 2010, det beror på 

att TeliaSonera köpte tillbaka aktier för nästan 10 miljarder kronor vilket står för 71 procent av 

totala mängden återköp. Även 2012 ser vi en ökning i totala mängden återköp, det beror på att Atlas 

Copco valt att göra återköp på närmare 7 miljarder kronor.   

TABELL 1 Deskriptiv statistik uppdelat per år   

ÅR   ANTAL   ANDEL ÅTERKÖPANDE   TOTALT   TOTAL   ÅTERKÖP/   MEDELVÄRDE   MEDIAN   
  FÖRETAG   FÖRETAG   ÅTERKÖPT   UTDELNING   UTDELNING   ÅTERKÖP/ MV   ÅTERKÖP/MV   

2009   205   11,00 %   4 550 537   71 885 722   6,00 %   0,11 %   0,62 %   

2010   205   14,00 %   14 658 331   72 049 896   20,30 %   0,29 %   0,86 %   

2011   213   13,60 %   3 727 634   104 890 577   3,60 %   0,09 %   0,06 %   

2012   223   12,00 %   9 348 379   101 350 667   9,20 %   0,22 %   1,58 %   

2013   223   11,60 %   4 556 390   99 500 058   4,60 %   0,11 %   1,13 %   
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Deskriptiv statistik. Tabell 1 beskriver antal företag i undersökningen samt andelen som gjort återköp. Totala mängden återköp 

och utdelning uttryckt i tusentals kronor. Även kvoten mellan mängden återköp och utdelning visas. Kvoten mellan 

median/medelvärde och marknadsvärdet är också uttryckt i de två sista kolumnerna.   

Ur tabell 2 beskrivs medianen för variablerna kassa, kassaflöde, tillgångar, utdelning, avkastning 

och skuldkvot. Det kan tydligt ses att kassaflödet för återköpande företag är betydligt större än för 

icke-återköpande företag och att denna storleksskillnad kan ses för varje år. Liknande skillnader 

finns även för kassa, som varje år är högre för återköpande företag. Tillgångar är även de större för 

återköpande företag än för icke-återköpande företag. Eftersom att tillgångar kan ses som en proxy 

för storlek på företaget är det tydligt att det är stora företag med starka kassaflöden och kassa som 

gjort återköp under de fem studerade åren. Avkastning som mäter skillnaden av företagets 

aktieavkastning vägt mot indexet SIX RX, visar på en högre avkastning hos återköpande företag 

än hos icke-återköpande. Sista kolumnen beskriver skuldkvoten hos de två grupperna, skuldkvoten 

är beräknad som nettoskulden dividerat med eget kapital. Eftersom att det är nettoskulden som är 

använd kan kvoten bli negativ då det ger att pengar i kassan kommer vara högre än skulderna.   

   

TABELL 2 Deskriptiv statistik uppdelat per år och grupp   

ÅR      KASSAFLÖDE   KASSA   UTDELNING   TILLGÅNGAR   AVKASTNING   SKULDKVOT      
2009   Återköpande  366 700  717 000  161 000  14 532 000  12,00 %  12,16 %     

  

   

Icke återköpande   45 783   82 500   10 183   1 158 287   12,00 %   14,37 %      

2010    Återköpande   107 927   280 600   77 000   3 920 700    1,50 %   – 1,87 %      

  

   

Icke återköpande   77 525   81 161   12 700   1 253 660   – 1,50 %   14,45 %      

2011    Återköpande   410 588   259 812   142 200   5 376 965   4,20 %   – 7,65 %   
   

   
   

Icke återköpande   99 118   81 195   18 044   1 268 971   – 6,50 %   19,47 %      
2012    Återköpande   243 011   346 000   128 200   4 682 500   6,40 %   19,01 %      

  

   

Icke återköpande   72 101   94 910   20 900   1 329 393   – 9,50 %   22,48 %      

2013    Återköpande   296 157   282 507   49 7400   2 720 100   14,50 %   – 6,22 %      

  

   

Icke återköpande  91 233   110 916   20 827   1 431 146   12,20 %   22,52 %      

Variablerna kassaflöde, kassa, tillgångar och utdelning är medianen uttryckt i tusentals svenska kronor. Variablerna avkastning 

och skuldkvot är uttryckt i procent. Avkastning är en värdeviktad och marknadsjusterad variabel. Skuldkvot är en kvot mellan 

nettoskulden och eget kapital.   
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7. Resultat & Analys   

7.1 Resultat av T-test   

Tabell 3 ger en beskrivning av medelvärden för variablerna kassaflöde, kassa, MKBK, tillgångar, 

utdelning, avkastning och skuldkvot. Kassaflöde gav signifikans för alla de undersökta åren och 

var högre för de återköpande företagen i fyra av de fem. Det var bara år 2011 som resultatet skiljde 

sig mot studiens tidigare förväntningar, som var att företag med höga kassaflöden distribuerar dessa 

till sina aktieägare genom förvärv av egna aktier. Kassa, som är den andra variabeln i hypotesen 

om överskottslikviditet gav inga signifikanta skillnader mellan grupperna för något av åren. Inte 

heller variabeln utdelning, som även den mäter vad ett företag gör med sin överskottslikviditet gav 

någon signifikans. Tillgångar, som är en proxy för företagsstorlek gav signifikans för alla år, dock 

på det förvånande viset att återköpande företag visade sig ha större tillgångar än icke-återköpande 

företag. MKBK som tillsammans med tillgångar visar för potentiell undervärdering av ett företag 

gav en signifikans för två av åren, år 2009 samt år 2013. MKBK var lägre för återköpande företag 

vilket stämmer överens med studiens förväntningar. Variabeln avkastning visade också signifikans 

för två av de fem studerade åren. Både år 2011 och år 2012 var avkastningen signifikant högre för 

återköpande företag, något som går emot tidigare forskning.   

   

Tabell 3 Resultat T-test för återköpande samt icke återköpande företag   

  
Tabell 3 visar en jämförelse mellan medelvärdet av återköpande och icke-återköpande företag. Kassaflöde är kvoten mellan kassaflöde och 

tillgångar. Kassa är kvoten mellan kassa och tillgångar. MKBK är kvoten mellan företagets marknadsvärde plus skulder och tillgångar.  
Utdelning är kvoten mellan utdelning och årets resultat. Tillgångar är den naturliga logaritmen av tillgångar. Avkastning är den värdeviktade och 

marknadsjusterade avkastningen på aktien. Skuldkvot är kvoten mellan nettoskulden och tillgångar. En * står för en tioprocentig signifikans, två * 

står för en femprocentig signifikans och tre * står för en enprocentig signifikans.   

   

   



19   

   

7.2 Resultat av Mann-Whitney U-test   

För att ytterligare visa likheter och skillnader mellan grupperna återköpande företag och icke-

återköpande företag ger tabell 4 en beskrivning av medianvärden för variablerna kassaflöde, kassa, 

MKBK, tillgångar, utdelning, avkastning och skuldkvot. Resultaten har tagits fram med hjälp av 

ett Mann-Whitney U-test. Som visas i tabell 4 har återköpande företag åren 2010, 2012 och 2013 

haft ett större kassaflöde än icke-återköpande företag. Gällande variabeln kassa finns inga 

signifikanta skillnader mellan återköpande och icke-återköpande företag.  Däremot finner studien 

signifikanta resultat för två åren gällande utdelning där utdelningen varit högre för återköpande 

företag, vilket går emot studiens förväntade resultat. Vad gäller variabler som mäter potentiell 

undervärdering ger variabeln MKBK inga signifikanta resultat medan tillgångar ger en signifikant 

skillnad mellan återköpande företag och icke-återköpande företag för samtliga år. I linje med 

medelvärdestestet är det även här företag med stora tillgångar som förvärvat egna aktier. 

Avkastning visar på en signifikant skillnad under åren 2011 och 2012, och under dessa år är de 

återköpande företagens medianvärde större och positivt medan icke-återköpande har negativa 

värden, vilket är i samstämmighet med medelvärdesjämförelsen. Skuldkvoten kan inte statistiskt 

säkerställas med hjälp av Mann-Whitney U-test.   

   

Tabell 4 Resultat från Mann-Whitney U-test för återköpande samt icke-återköpande företag   

  
Tabell 4 visar en jämförelse mellan medianvärden av återköpande och icke-återköpande företag. Kassaflöde är kvoten mellan kassaflöde och 

tillgångar. Kassa är kvoten mellan kassa och tillgångar. MKBK är kvoten mellan företagets marknadsvärde plus skulder och tillgångar. Utdelning 

är kvoten mellan utdelning och årets resultat. Tillgångar är den naturliga logaritmen av tillgångar. Avkastning är den värdeviktade och 

marknadsjusterade avkastningen på aktien. Skuldkvot är kvoten mellan nettoskulden och tillgångar. En * står för en tioprocentig signifikans, två * 

står för en femprocentig signifikans och tre * står för en enprocentig signifikans.   
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7.3 Analys av T-test och Mann Whitney U-test   

Utifrån T-testet samt Mann-Whitney testet finns det en tydlig signifikant skillnad i kassaflöde 

mellan återköpande företag och icke-återköpande företag. För nästan alla de undersökta åren i båda 

testen har återköpande företag ett större kassaflöde i förhållande till sina tillgångar. Resultatet 

stämmer överens med tidigare forskning av bland annat Dittmar (2000) och Stephen och Weisbach 

(1998) som i deras studier fann ett positivt samband mellan stora kassaflöden och förvärv av egna 

aktier. Resultatet stämmer också överens med studiens första hypotes som grundar sig i att företag 

distribuerar pengar till aktieägarna när de har en hög samt volatil överskottslikviditet. Denna 

volatilitet i kassaflöde visas även i den deskriptiva statistiken i kapitel sex. Resultatet kan därmed 

tolkas som att dessa företag anser att återköp är en god lösning när de har stora kassaflöden.   

  

En invändning mot den tolkningen kan vara att företag lika gärna kan ge traditionell utdelning till 

aktieägarna, men tidigare forskning (Brav et al., 2005) har visat att företag gärna har en jämn 

utdelningsnivå varför företagen då hellre skulle vilja förvärva egna aktier ifall kassaflödesnivån 

bara är temporär. Detta eftersom återköp anses mer flexibelt än utdelning samt att företagen inte 

binder sig till framtida åtaganden. Angående kassa, som är den andra variabeln i hypotesen om 

överskottslikviditet finns inga signifikanta skillnader mellan de olika grupperna. Genom att 

analysera siffrorna syns här en skillnad mot kassaflöde. Resultaten för kassa är mycket jämnare 

från år till år vilket minskar osäkerhetsfaktorn. Utifrån tidigare förda resonemang gällande 

sambandet mellan återköp och volatila likvida medel kan bristen på signifikans mellan kassa och 

återköp förklaras av den jämnhet som finns i kassan för företagen, vilket innebär att de kan ha 

distribuerat överskottslikviditeten på andra sätt. Utdelning är den tredje variabeln i hypotesen om 

överskottslikviditet. Den visar på ett signifikant resultat för två av de studerade åren, men bara i 

testet gällande medianvärden. Resultatet visade även att återköpande företag hade högre utdelning 

vilket går emot hypotesen om överskottslikviditet. Förklaringen till det förvånande resultatet kan 

ligga i urvalet. Då tabellen även visar ett signifikant samband mellan stora tillgångar och återköp 

tolkas resultatet så att det är stora företag som genomför återköp. Det innebär att många icke-

återköpande företag finns listade på Small-cap som antingen haft låga utdelningsnivåer eller inte 

alls har delat ut pengar till aktieägarna. Som en konsekvens av det blir utdelningskvoten lägre för 

icke-återköpande företag och därmed visar resultatet ett högre utdelningsvärde för återköpande 

företag.    
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Angående hypotesen om undervärdering gav MKBK ingen signifikans gällande medianen medan 

år 2009 och 2013 visade signifikans i medelvärdestestet. Skillnaden mellan testerna kan möjligen 

förklaras av en viss mängd uteliggare i urvalet vilket kan ha orsakat ett snedvridet resultat. Vidare 

visar tillgångar i sin tur en signifikant skillnad i både medelvärde och median som antyder att det 

är större företag före mindre som gör återköp. Det stämmer inte överens med 

undervärderingshypotesen och teorin om informationsasymmetri som menar att mindre företag är 

undervärderade på grund av högre grad av informationsasymmetri. En möjlig förklaring till det 

signifikanta sambandet mellan undervärdering, storlek och återköp kan hittas i spåren av den 

senaste finanskrisen. Av finanskrisen skedde stora nedgångar i företagens aktiepris och därmed 

passade både stora och små företag på att signalera till marknaden att deras aktie var undervärderad 

och därför köpvärd. Variabeln avkastning visar för två av åren signifikanta resultat i både 

medelvärdesjämförelsen samt jämförelsen av medianvärden. Resultaten visar dock att återköpande 

företag har haft en högre avkastning än icke-återköpande företag vilket går emot hypotesen om 

undervärdering som säger att underpresterande företag utför återköp. Det kan dock bero på olika 

anledningar som till exempel att företag som utfört återköp flera år i rad har fått en positiv aktiekurs 

till följd av annonseringseffekten. Eftersom att skuldkvoten inte visade någon signifikant skillnad 

mellan återköpande och icke-återköpande företag kan inga slutsatser dras mellan de grupperna. 

Förklaring till bristen av signifikans mellan grupperna kan finnas i sättet att beräkna skuldkvoten. 

Den här studien använde nettoskulden vilket inkluderar likvida medel, skulle långfristiga skulder 

användas istället finns det möjlighet till andra resultat.   

7.4 Resultat och analys av logistisk regression   

Tabell 5 presenterar studiens logistiska regression. Utifrån modellen utläses att kassaflöde på en 

femprocentig signifikansnivå korrelerar positivt med återköp. Alltså att företag med höga 

kassaflöden väljer att köpa tillbaka egna aktier. Variabeln kassa är också positivt korrelerad med 

återköp, dock på en tioprocentig signifikansnivå. Resultatet överensstämmer med första hypotesen 

som säger att företag gör återköp om de har höga kassaflöden och stora mängder likvida medel i 

kassan. Resultatet är inte allt för överraskande eftersom företag behöver en viss mängd likvida 

medel för att genomföra återköpet. Korrelationen kan förklaras utifrån fria kassaflödesteorin på så 

sätt att företag vid tillfällen med mycket likvida medel väljer att distribuera pengar till aktieägarna, 

i det här fallet genom återköp. Detta istället för att slösa pengar på dåliga förvärv, stoppa in pengar 

i redan mogna verksamheter eller leta efter marknadsandelar på bekostnad av lönsamhet. Det är 
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scenarion som annars kan vara ett problem vid tillfällen när företag har stora mängder likvida 

medel. Fortsättningsvis visar resultatet i tabellen att variabeln utdelning har ett negativt samband 

med återköp på en tioprocentig signifikansnivå, vilket antyder att företag som förvärvar egna aktier 

inte använder sig av traditionell utdelning i samma utsträckning. Det kan förklaras genom den 

fördel som återköp har gentemot utdelning vad gäller flexibilitet, där mängd och frekvens inte är 

av lika stor vikt som vid traditionell utdelning. Detta eftersom företag vid traditionell utdelning på 

ett annat sätt binder sig till en viss nivå för framtida utdelningar än vad återköp gör. Eftersom att 

nivåerna på kassaflöden och pengar i kassan kan fluktuera kan resultaten sägas visa att företagen 

är ovilliga att öka den traditionella utdelningen ifall företagen måste sänka utdelningsnivån i 

framtiden. Dessa resultat kan styrkas av tidigare undersökningar som visat att 94 procent av 

företagen undviker att minska sina utdelningar (Brav et al., 2005). Det ger incitament för företag 

att istället genomföra återköp.   

   

I tabellen visar variabeln MKBK ett negativt samband med återköp. Det är helt i linje med de 

tidigare förväntningarna då MKBK förväntas signalera för undervärdering. Det innebär därmed att 

företag som är undervärderade väljer att köpa tillbaka egna aktier i högre utsträckning. Resultatet 

stämmer även överens med tidigare forskning av bland annat Ikenberry et al. (1995) som visar på 

kort-, och långsiktig abnorm avkastning efter offentliggörandet av förvärv av egna aktier. Vidare 

visar resultatet att lnTillgångar är positivt korrelerat med återköp vilket indikerar att större företag 

genomför återköp, vilket går emot studiens tidigare förväntningar. I enlighet med signaleringsteorin 

där antagandet att företagsstorlek och informationstillgänglighet samverkar, ska inte större företag 

vara fel-, eller undervärderade utan istället mindre företag där informationstillgängligheten är 

sämre (Vermaelen, 1981). Denna studies resultat visar dock att även större företag kan vara 

undervärderade och att de därmed kan tänkas ta vara på möjligheten att öka sitt värde genom 

förvärv av egna aktier. Skillnaden gentemot tidigare forskning som utförts på den amerikanska 

marknaden skulle också kunna förklaras genom den högre grad av transparens som finns i det 

svenska regelverket. Genom den bättre transparensen ökar tillgängligheten på information och 

informationsasymmetrin minskar. Därmed kan inte svenska företag utnyttja 

informationsasymmetrin på samma sätt som de amerikanska och det kan ifrågasättas om tillgångar 

är en lämplig proxy för informationsasymmetri.    
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Till skillnad mot det negativa sambandet mellan MKBK och återköp visar avkastning, som är en 

annan variabel i hypotesen om undervärdering, inte ett negativt samband med återköp. Resultatet 

kan därmed varken förklaras utifrån denna studies tidigare förväntningar eller genom tidigare 

forskning. Exempelvis finner Stephens och Weisbach (1998) att företag köper tillbaka egna aktier 

efter en lång tids dåligt presterande aktie. Dittmar (2000) som inte heller finner en negativ 

korrelation mellan avkastning och återköp menar att anledningen ligger i att Stephens och 

Weisbach har beräknat avkastningen per kvartal istället för per år som den här undersökningen 

bygger på.    

 

Två andra faktorer som kan förklara avsaknaden av ett negativt samband kan ses i tidigare forskning 

av Ikenberry et al. (1995) som påvisar en positiv abnorm avkastning efter återköp samt att företag 

oftast köper tillbaka aktier flera år i följd. Det innebär att företag efter annonseringen av återköp 

upplever en positiv avkastning vilket påverkar denna studies resultat ifall företaget även väljer att 

köpa tillbaka aktier nästkommande år. Eftersom företaget då kommer ha en positiv avkastning till 

följd av tidigare års återköp.   

   

Resultatet för skuldkvoten visar att den, på en tioprocentig signifikansnivå, har ett negativt samband 

med återköp. Det stämmer överens med studiens förväntningar i enlighet med hypotesen om 

optimal kapitalstruktur. Det vill säga att företag som har en skuldsättningsgrad som är lägre än vad 

som är önskat, köper tillbaka aktier för att öka skuldsättningen tills nivån är tillfredställande. Det 

resultatet stämmer också överens med tidigare forskning (Hovakimian et al., 2001) och kan 

möjligen förklaras genom de skattemässiga fördelar som tillkommer vid ökad lånefinansiering 

eftersom det är möjligt att dra av för räntekostnader före skatt. Resultatet är också i samstämmighet 

med tidigare forskning av Frank och Goyal (2009) som menar att företag vill ha en ökad 

skuldsättningsgrad på grund av att den så kallade skatteskölden får en större betydelse och ökar 

värdet på företaget. Därmed kan även motivet till optimal kapitalstruktur sägas vara en förklaring 

till varför företag genomför återköp.   

   

Det finns antagligen fler motiv bakom ett företags beslut att förvärva egna aktier. De senaste åren 

har incitamentsprogram ökat i popularitet och många företag väljer att köpa tillbaka egna aktier för 

att säkra sina incitamentsprogram. De vanligaste typerna av incitamentsprogram är 

personaloptionsprogram samt aktietilldelningar. Optionsprogrammen är ofta utformade så att 
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ledningen kan köpa ett antal aktier till ett förutbestämt pris, som sedan kan lösas in under en specifik 

tid (Skatteverket, 2015). Förklaringen till varför optionsprogrammen kan motivera ett återköp 

ligger i att optionsinnehavaren inte får ta del av vinstutdelningen som en vanlig aktieägare och i 

samband med utdelningen faller aktiekursen motsvarande utdelningens storlek. Därmed faller 

värdet på optionerna motsvarande beloppet på utdelningen så länge de inte är utdelningsskyddade. 

I och med detta skapas ett incitament för ledningen att förvärva egna aktier då aktiekursen istället 

påverkas positivt.   

Ett annat motiv till varför återköp tar plats kan förklaras utifrån ledningens egenintresse. 

Internationell forskning har visat att insiderpersoner i samband med offentliggörandet av förvärv 

av egna aktier säljer av sitt privata aktieinnehav för att pricka in kursuppgången som uppkommit 

till följd av annonseringen av återköpet (Fried, 2005). Det har dock inte påvisats på den svenska 

marknaden men det är inte omöjligt att ett sådant scenario skulle kunna förekomma. Vidare har 

tidigare forskning funnit att företag förvärvar egna aktier vid tillfällen när aktiepriset är lågt för att 

sedan sluta när aktiepriset blivit högt. Det är också ett exempel på den informationsasymmetri som 

uppstår mellan företag och marknad och att den utnyttjas för att maximera företagens vinst.   

   

Tabell 5. Resultat från logit-modellen    KASSAFLÖDE   KASSA   MKBK   UTDELNING  

 LNTILLÅNGAR  AVKASTNING   SKULDKVOT   

     
2,111**  

(0,01)   

1,280* 

(0,07)   
-0,090*  

(0,08)   

-0,149*  

(0,07)   

0,302***  

(0,00)   

0,034  

(0,83)   

-0,090*  

(0,05)   

Tabell 5 beskriver den logistiska regressionens beta-värden och inom parantes finns p-värdet. Kassaflöde och kassa visar positiva samband med 

återköp. MKBK som mäter undervärdering visar ett negativt samband. Utdelning som mäter ifall företag byter utdelning med återköp är negativt 

korrelerat. Tillgångar, som är en logaritmerad variabel och fungerar som en proxy för företagets storlek visar på ett positivt samband. Avkastning 

som är den värdeviktade och marknadsjusterade variabeln visar på ett positivt samband. Skuldkvot som är kvoten mellan nettoskulden och eget 

kapital visar på ett negativt samband. En * står för en tioprocentig signifikans, två * står för en femprocentig signifikans och tre * står för en 

enprocentig signifikans.   

      

8. Slutsats   

I tidigare forskning som behandlat förvärv av egna aktier har bakomliggande motiv oftast 

undersökts var för sig. Den här studien syftar till att undersöka flertalet motiv på en och samma 

gång. För att få ett bredare perspektiv och på så sätt ta hänsyn till flera faktorer. Undersökningen 

är utförd på Stockholmsbörsen under tidsperioden 2010-2014. Uppsatsen behandlar tre uppsatta 

hypoteser; Hypotesen om överskottskapital, som undersöker ifall överskottslikviditet kan förklara 

varför företag gör återköp. Hypotesen om undervärdering, som undersöker om undervärderade 

företag gör återköp samt Hypotesen om optimal kapitalstruktur, som undersöker ifall företag genom 
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återköp försöker nå en optimal kapitalstruktur. Vidare undersöker även uppsatsen eventuella 

skillnader i kassa, kassaflöde, utdelning, MKBK, tillgångar, avkastning, och skuldkvot mellan 

återköpande och icke-återköpande företag. Utifrån resultatet kan det för några av åren påvisas 

skillnader mellan grupperna för variablerna kassaflöde, utdelning, MKBK och avkastning. 

Variabeln tillgångar visar på signifikanta skillnader för varje år medan kassa och skuldkvot inte 

visar på någon signifikant skillnad för något av åren.   

   

Utifrån de tre uppsatta motiven kan hypotesen om överskottslikviditet accepteras. I den logistiska 

regressionen visas att företag med höga kassaflöden samt stor kassa använder återköp för att 

distribuera pengar till aktieägarna. Resultatet visar också att utdelning påverkar återköp negativt 

vilket innebär att företag som förvärvar egna aktier delar ut mindre pengar. Därmed kan återköp 

ses som ett substitut till utdelning. Gällande hypotesen om undervärdering framhäver variablerna 

MKBK och lnTillgångar att stora företag köper tillbaka egna aktier vid tillfällen de är 

undervärderade. Förväntningarna var dock att tillgångar, ett mått på företagets storlek, skulle 

konstatera att mindre företag gjorde återköp i större utsträckning än stora. Resultatet blev det 

motsatta och visade att större företag gjorde återköp i högre grad. Gällande avkastning finns inga 

belägg för att ett lågt aktiepris tidigare år påverkar ett företags beslut att förvärva egna aktier. För 

att undersöka hypotesen om optimal kapitalstruktur användes variabeln skuldkvot. Resultatet visar 

att företag med en lägre skuldkvot använder återköp för att nå en optimal kapitalstruktur. Studiens 

resultat visar alltså på att det finns olika motiv till återköp och att det går att urskilja dessa hos 

svenska börsnoterade företag.   

8.1 Vidare forskning   

Utifrån de resultat som studien funnit finns det möjligheter att fortsätta forska inom ämnet. Ett 

förslag skulle vara att till exempel undersöka en längre tidsperiod, med start år 2000 till idag. Det 

skulle göra att förändring över tid är mer tydligt och trender blir starkare. I samband med 

undersökningen hittades en återkommande företeelse i årsredovisningarna där många företag 

gjorde återköp för att säkra sina incitamentsprogram. Det kan anses att incitamentsprogram och 

återköp av egna aktier är ett stort forskningsområde. Det skulle till exempel vara av intresse att 

forska kring kostnaderna med återköp och säkringen av framtida incitamentsprogram.   
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Appendix   

   

Appendix tabell 1   

TERM   VIF   
KASSAFLÖDE   1,08   

KASSA   1,29   

MKBK   1,11   

UTDELNING   1,02   

LNTILLGÅNGAR   1,22   

AVKASTNING   1,05   

SKULDKVOT   1,06   

   


