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Abstract 
The Swedish business cycle is in a strong position at the moment, leading to great results and 
larger profits. This strong business posture has encouraged companies to increase both their 
liquidity and revenue. Now there is a dilemma, what actions should or could a respectable 
business take on these newfound liquid assets. 
 
The purpose of this paper is to deliver a clear picture of what options there are for such 
companies listed on the Swedish stock-market, and how the market wants them to act.  To 
these means we have studied the basic theories linked to this subject and reviewed the cause 
and effects that motivates them. We have also conducted interviews with the people 
representing the market through their line of business. 
 
In the theory we found several options on what companies in similar situations tend to do. 
They can either hand out share dividends to stock owners, repurchase own company stocks, 
acquire financial assets or make acquisitions of companies. Through interviews with the 
people within the financial market, we have been able to establish the empirical facts 
necessary to analyse the theory we�ve brought forward and draw the following conclusions. 
The alternatives available and that the market agrees to can be ranked with company 
acquisitions as first, secondly share dividends and lastly repurchase of own company stock. 
However the market do not want a company to acquire financial assets, as long as it isn�t their 
core business. 
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Sammanfattning 
Den svenska konjunkturen är inne i ett mycket starkt skede vilket leder till att företagen nu 
visar strålande resultat och stora vinster. Detta har lett till att bolagen har byggt upp sin 
likviditet och fått stora kassor. De står därför nu inför dilemmat vad de skall göra med sina 
likvida medel.  
 
Syftet med uppsatsen är att klargöra de alternativ som finns för de svenska börsbolagen och 
hur marknaden vill att de skall agera. Vi har därför studerat den teori som berör detta område 
och granskat vilka bakomliggande orsaker som motiverar dem samt att vi har intervjuat 
personer som representerar marknaden genom sina yrkesroller. 
 
De alternativ vi funnit i teorin att företag med stora kassor kan göra är att antingen ge en 
utdelning direkt till aktieägarna, göra återköp av egna aktier, köpa finansiella tillgångar eller 
genomföra företagsförvärv. Efter att vi, genom intervjuer med personer som representerar de 
finansiella marknaderna, har kunnat fastställa de empiriska fakta som är nödvändiga för att 
analysera den teori vi har tagit fram har vi kunnat dra följande slutsats. De alternativ som 
finns och som marknaden vill se är först och främst företagsförvärv, därefter utdelning och 
sist återköp. Dock vill marknaden aldrig se att ett rörelsedrivande företag köper finansiella 
tillgångar, så länge som det inte är deras kärnverksamhet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Enligt Konjunkturinstitutet1 är den svenska ekonomin i ett mycket expansivt läge. Den 
svenska exporten drivs på av tillväxten i omvärlden. Även den inhemska efterfrågan växer. 
De bakomliggande orsakerna är att sysselsättningsgraden ökar och arbetslösheten sjunker.  
Dessutom gör den låga inflationen och skattesänkningarna att hushållens disponibla inkomster 
ökar. 
  
För att visa hur bra den svenska ekonomin går för tillfället använder vi oss av 
Konjunkturinstitutets Barometerindikator som är en indikator som påvisar dagsläget i den 
svenska ekonomin. Undersökningen för februari 2007 får ett värde som är på 110,9 vilket 
tabellen nedan visar. Detta värde betyder att ekonomin är i ett mycket starkt läge. Då 
barometern har ett värde över 100 betyder det att ekonomin är starkare än normalt och när den 
är över 110 är läget mycket starkare än normalt. Hade den istället visar en siffra som är under 
100 betyder det att läget i ekonomin är svagare än normalt och hade den varit under 90 är 
läget mycket svagare än normalt.  
 

Medel-
värde 

Max-
värde 

Min-
värde 

Dec 
2006 

Jan 
2007 

Feb 
2007 

Förändring 
år 

Förändring 
mån. 

Läget(1)

100 119,4 79,8 111,2 111,5 110,9 +1,0 -0,6 ++ 
 

1) ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, -- Läget är mycket svagt 
 

 
Fig.1:1 

http://www.konj.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/5.51ddd3b10fa0c64b24800047147.html, 
(Publicerad: 23 februari 2007) 

 
Att den svenska ekonomin är inne i en högkonjunktur har i allra högst grad medfört att stora 
delar av den svenska industrin går bra och att företagen nu har välfyllda kassor. Redan för ett 
och ett halvt år sedan konstaterade Simon Blecher i en debattartikel vid namnet �200 
miljarder som bränner på fickorna� (2005-12-20) att företagens kassor var fulla av pengar. 
Det han förutspådde var att året 2006 skulle bli året då företagen med de stora kassorna skulle 
ge sig ut på marknaden och förvärva andra företag. Detta är fortfarande ett aktuellt ämne som 
ofta behandlas i media, exempelvis pryds dagstidningarnas ekonomisidor ofta av rubriker som 
�rekordvinst�. 
 

 

1  http://www.konj.se/analysochprognos/konjunkturlaget.106.7d810b7d109c065097980001259.html 
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Vad företagen då skall göra med sina kassor är ett problem som länge varit aktuellt. Ska de 
göra direkta utdelningar av kontanter till sina aktieägare, återköpa sina aktier som finns ute på 
marknaden eller ska de förvärva nya bolag. LO-basen Wanja Lundby-Wedin tycker t.ex. att 
de skall utöka sina verksamheter och investera så att fler arbeten skapas. Hon ser hellre att 
företagen slår rekord i investeringar än i utdelningar (TT, Rekordutdelningar riskerar ge sura 
arbetare, 2007-02-06). Stefan Fölster på Svenskt Näringsliv anser däremot att företagen skall 
välja det alternativ som är bäst för företagen enligt ägarens direktiv. Han tycker inte att det 
finns något generellt svar utan vad som är bäst måste bedömas från fall till fall.(Intervju via e-
post, Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv, 2007-03-23 ) 
 
Denna debatt leder oss in på att försöka se en tydligare bild av vad marknaden vill att 
företagen skall göra med sina pengar. Är det verkligen så att företagen gör bäst i att investera 
pengarna själva eller kan det vara så att de genom utdelningar skapar möjligheter för andra 
människor med andra initiativ.      
 

1.2 Problemdiskussion 
Vilken typ av utdelningspolitik som ett företag skall genomföra är ett problem. Vissa föredrar 
rena kontant utdelningar, andra vill se fler återköp medan andra, som t.ex. LO-ordföranden, 
som vi nämnde ovan, vill se att företagen gör fler investeringar för att på så sätt skapa nya 
jobb. 
 
Att inneha en välfylld kassa är heller inget som gynnar företaget i längden. Med dagens låga 
ränteläge som ger en avkastning på ca 3-4 procent är allt annat som kan göras för att få en 
bättre avkastning positivt. 
 
Det finns även hot mot företag med stora kassor. De riskerar att bli mål för kortsiktiga aktörer 
på den finansiella marknaden. Dessa aktörers mål är att komma över de välfyllda kassorna 
och på detta vis göra snabba kortsiktiga vinster. Men det behöver inte alltid vara ett straff att 
bli uppköpt. De nya ägarna kanske inte enbart är ute efter de välfyllda kassakistorna utan ser 
sitt ägande mer långsiktigt, vilket Gunnar Ek vill se mer av (Grundberg, Karin, Gunnar Ek på 
offensiven mot Christer Gardell, 2007-01-25). 
 
Att vi valde att skriva om just företagens kassor och de valmöjligheter de har med dessa, och 
investmentbolagens och riskkapitalbolagens intresse för stora kassor är för att det känns 
aktuellt och spännande. Är det logiskt att företag blir straffade för att de samlar pengar på hög 
istället för att använda dem så effektivt som möjligt.  
 
Vi kommer att studera de alternativ som finns för företag med stora kassor och belysa 
följande alternativ: 
 

• Förvärva andra företag 
 

• Dela ut pengarna genom utdelning eller återköp. 
 

• Köp av finansiella tillgångar 
 
Detta leder oss slutligen in på frågan om vilket alternativ som är det bästa. Att få ett svar på 
den frågan är förmodligen omöjligt då man säkert slutligen skulle komma fram till att det 
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beror på. Vi har därför bestämt oss för att vända fokus mot marknaden och försöka ta reda på 
vad denna helst ser att företagen skall göra med sina kassor.  
 

1.3 Problemformulering 
På vilka sätt kan företag med stora kassor agera och hur vill marknaden att de ska agera? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera de olika alternativ som företag med stora kassor har 
och vilka lösningar som föredras och stöds av marknaden och dess aktörer. 
 

1.5 Avgränsningar  
Vi kommer i arbetet inte närmare beröra principal agentteorin. Vi kommer inte heller att titta 
på alternativen vi studerar ur företagens synvinkel utan istället helt fokusera på marknaden 
och vad de vill att de svenska börsbolagen skall göra.  
 

1.6 Disposition  
  

 

2. Teoretisk referensram 
Här redogör vi för den teori som finns sedan 
tidigare i vårt valda ämne och som kommer att 
ligga till grund för vår analys.  

3. Metod 
I metoden förklarar vi hur vi gått tillväga när vi 
hämtat in vår empiri och hur vi lagt upp våra 
intervjuer. Vi redogör även för den ansats vi valt. 

4. Empiri 
Här kommer vi att presentera det material som vi 
fått in vid våra intervjuer. 

1. Inledning  
Här beskriver vi vår bakgrund till varför vi valt 
ämnet och vi diskuterar även vårt val av ämne.  
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera det 
insamlade materialet och knyta det till den 
teoretiska referensramen. 

6. Slutsats 
Avslutningsvis kommer slutsatsen och där 
presenteras resultatet som vi kommit fram till.   
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Teoretisk referensram 

2.1 Utdelning 
Hur företag skall göra med sina pengar och hur de skall gå tillväga för att få den bästa 
avkastningen på sitt egna kapital är ett stort problem för företag. Att företag gör utdelningar 
till sina aktieägare har länge varit ett vanligt förekommande sätt för att dela ut pengar från den 
egna kassan till aktieägarna. På senare år har dock återköp blivit ett allt starkare alternativ 
bland de strategier som finns. Ändå är det inte särskilt lätt för företagen att veta vilken 
utdelningspolitik som är den bästa och trots år av studier har det ännu inte kommit något svar 
på vilket alternativ som är det bästa.(N. Bhattacharyya, Dividend policy: a review, Managerial 
Finance, Vol. 33 No. 1, 2007) 

2.1.1 Modigliani-Miller  
Det finns en klassisk studie skriven av Modigliani-Miller där de i sin artikel �Dividend Policy, 
Growth and the Valuation of shares�(Journal of Business 34, Oct 1961) beskriver att det inte 
spelar någon roll hur ett företags utdelningspolitik ser ut och att det ej påverkar värderingen 
av företaget förutsatt att det inte finns några skatter och transaktionskostnader samt att det 
råder perfekta kapitalmarknader. Deras artikel var till en början starkt ifrågasatt och sågs 
enligt många som radikala åsikter. Skälen till detta var att nästa alla experter inom området 
hade som åsikt att det gynnade aktieägarna ifall de fick en utdelning. Dock visade Modigliani-
Miller att så var inte fallet och att det spelade ingen roll för aktieägarna ifall de fick en ren 
utdelning av pengar från företaget eller ifall företaget gjorde återköp (Brealey, Myers & 
Allen, 2006). 
 
Ett exempel som visar att det inte spelar någon roll för aktiens värde ifall företaget antingen 
gör en utdelning eller ett återköp är om vi har en aktie som idag är värderad till 30 kr och vi 
visar vad som händer med aktieägarens förmögenhet ifall företaget antingen gör en utdelning 
eller ett återköp. Har en aktieägare ett totalt innehav på 100 aktier och han blir tilldelad en 
utdelning på 3 kr så kommer värdet per aktie att sjunka med 3 kr och det nya värdet blir 27 kr. 
Detta innebär för aktieägaren att de erhåller en total utdelning på 300 kr och att det totala 
aktievärdet nu är 2700, alltså 3000 totalt efter utdelning. Hade företaget istället valt att 
återköpa för samma belopp, alltså 300 kr så hade de köpt tio aktier för totalt 300 kr. Detta 
hade lett till att aktieägaren nu hade erhållit 300 kr för sin aktieförsäljning och att de har kvar 
90 aktier där varje aktie fortfarande är värd 30 kr och det totala värdet är 90*30= 2700. Det 
totala värdet är alltså efter återköp 3000. 
 
I den värld som vi lever i så finns det dock skatter. Detta borde därför enligt N. 
Bhattacharyya´s artikel Dividend policy: a review (Managerial Finance Vol. 33 No. 1, 2007 
pp. 4-13) leda till att aktieägare föredrar att få sin utdelning i form av återköp av aktier istället 
för utdelning eftersom aktieägaren då beskattas endast för den vinst de gör på aktien och inte 
på hela beloppet som hade varit fallet vid en utdelning. Däremot finns det de som inte behöver 
betala någon skatt på sina utdelningar. Exempelvis pensionsfonder betalar ingen skatt i USA 
och föredrar därför direkta kontanta utdelningar (Ross, Westerfield & Jaffe, 2005).  

2.1.2 Kontant utdelning 
Enligt Ross, Westerfield och Jaffe (2005) är den vanligaste formen av utdelning att 
genomföra en direkt utbetalning av de likvida medlen. Det betyder att företaget tar pengar 
från den egna kassan och delar ut dem till bolagets aktieägare. Hur kontantutdelningen går till 
skiljer sig en del mellan olika länder. Ovan nämnda bok beskriver hur de går tillväga i USA. 
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Där är det styrelsen som har makten över utdelningspolitiken och de kan därför besluta fritt 
över storleken på utdelning och ifall det skall ske eller ej. Vanligt förekommande i USA är att 
utdelning sker fyra gånger per år. Om ett beslut har tagits att en utdelning kommer att ske till 
aktieägarna är det väldigt svårt för företaget att ändra sig och avbryta det hela (Ross et al., 
2005). 
  
Alla företag delar inte ut pengar. Enligt Brealey, Myers och Allen (2006) visar 
undersökningar som gjorts att ca 
ett av fem företag i USA delar ut 
pengar. Skälen till att så få delar ut 
är bl.a. att efter år av sämre tider 
för företagen har de tvingats att 
upphöra med utdelningar för att 
istället stärka sina egna finanser. 
Det finns även en hel del 
tillväxtföretag på marknaden som 
växer och de behöver fortfarande 
pengarna till att finansiera 
uppbyggnaden av sitt företag men 
också för att göra företagsförvärv 
(Brealey, Myers & Allen, 
Corporate finance, 2006). 
Vi kan se i detta diagram som är 
hämtat ur Ross et al. verk 
Corporate Finance (2005, s.525), 
och visar utdelningarna över tiden 
1962 till 1998, att det är tydligt att 
utdelningarna sjunkit kraftigt under 
denna tid. 
                                                                             Fig. 2:1 Ross et.al (2005) s. 525 Fig. 18.8 

 
Att göra en kontant utdelning kan av marknaden tolkas som att det går bra för företaget och 
att det betyder att de har ett bra cashflow. Detta nämner Alan V. Douglas i sin artikel  
Managerial opportunism and proportional corporate payout policies (Managerial Finance 
Vol. 33 No. 1, 2007 pp. 26-42) som visar att så är fallet. Brealey, Myers och Allen (2006) 
beskriver också att investerarna idag ser på utdelningarna hur bra företagen går eftersom de 
därigenom får bekräftelse på att om företagen går så pass bra som de själva hävdar så betalar 
de också ut pengar till sina investerare. Själva storleken av utdelningen spelar inte särskilt stor 
roll utan det är förändringen i utdelningen som är det viktigaste. Det är den justeringen som 
visar åt vilket håll företaget är på väg (Brealey, Myers och Allen, 2006). 
 
Ett annat skäl till att man använder utdelningen som mått på hur pass bra det går för företagen 
är att en företagsledning aldrig skulle dela ut pengar till sina aktieägare om de inte var säkra 
på kommande år av goda finanser. Det finns även forskning som stödjer dessa teorier och som 
har visat att företag som har höjt sina utdelningar även har haft en tillväxt i sina egna finanser 
efterkommande år (Benartzi, Michaely & Thaler, �Do changes in dividends signal the future 
or the past� Journal of Finance, juli 1997 , s 1007-1034). 

2.1.3 Hur en kontant utdelning går till 
Följande exempel från USA är hämtat ur boken Corporate Finance (Ross et al., 2005, s.503). 
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1. Tillkännagivande dag. Styrelsen tillkännager den 15 januari att det kommer att ske 

en utdelning den 16 februari till alla som var registrerade aktieägare den 30 januari. 
 
2. Avstämningsdag. Företaget ställer samman en lista över de som är aktieägare den 30 

januari. 
 

3. ¨Ex-dividend¨ datum. Då mäklarfirmor handlar med aktien även vid dagarna kring 
den 30 januari kan det bli problem för företaget att verkligen veta vilka som är ägare 
på den exakta dagen. Därför garanterar mäklarhusen att alla som köper aktien tre 
dagar före den 30 januari blir garanterade utdelningen. Två dagar före den 30 januari, 
alltså den 28, kallas för ex-dividend datum och de som köper aktier från och med 
denna dag får ingen utdelning utan istället så har kursen nu anpassat sig och fallit de 
enheter som delas ut i form av utdelning per aktie. 

 
4. Utbetalningsdag. Utbetalningar skickas ut till aktieägarna den 16 februari 

 
En negativ aspekt med en kontant utdelning är att aktieägaren beskattas, normalt 30 %. I 
Sverige har vi nu fått en lag som ger privatpersoner rätt att ge bort hela sin utdelning, utan att 
behöva beskattas, till organisationer som är skattebefriade såsom Röda Korset, Rädda Barnen 
m.m.( Kiepels Caroline, Nu är det skattefritt att vara god, 2007-02-07).  

2.1.4 Aktieutdelning 
Aktieutdelning är en annan form av utdelning som företag kan tillämpa. Denna typ av 
utdelning skiljer sig från ovan nämnda i den bemärkelsen att vid detta förfarande tas inte 
några pengar från kassan utan man ökar istället antalet aktier på marknaden (Brealey, Myers 
& Allen, 2006). 
 
Rent praktiskt går det till så att exempelvis ifall ett företag gör en 10 % aktieutdelning så 
innebär det att på varje 100 tal aktier en ägare har tilldelas de 10 extra aktier. Värdet på aktien 
sjunker eftersom det nu finns fler aktier utestående men det påverkar inte företagets totala 
tillgångar eller totala värde (Brealey, Myers & Allen, 2006). 

2.1.5 Aktie split 
Ett företag kan även göra en aktiesplit. Detta är inget som gör att värdet ökar /minskar för 
ägarna utan det medför att företaget istället ställer ut fler aktier på marknaden. Det går till så 
att företaget exempelvis bestämmer att aktieägarna får två aktier för en och därmed dubblas 
företagets aktier på marknaden. Detta leder till att aktiepriset sjunker eftersom det blir fler 
aktier som är berättigade till kassan (Ross et al., 2005).  
 
Genom att göra en aktiesplit så hamnar aktien p.g.a. det ökade antalet aktier, i ett lägre 
prisintervall. Detta kan vara en fördel för företagets aktie då den hamnar i ett intervall där fler 
aktier handlas och då särskilt av privatpersoner som upplever dem som mer prisvänliga (Van 
Horne, J. C. & Wachowics (JR) J. M. 2005).  
 
Motsatsen till en aktiesplit är Reverse split. Det innebär att företaget gör det motsatta som 
sker i en aktiesplit. De bestämmer sig istället för att återkalla aktier så att det blir ett färre 
antal aktier ute på marknaden. De kan t.ex. göra en reverse split med förhållanden 2:1 vilket 
betyder att om en aktieägare har två aktier så blir de till en aktie istället. När ett företag gör så 
här är det oftast något negativt som föranleder det, t.ex. att de har dåliga finanser. Det kan 
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också finnas andra skäl, som det vi nämnde ovan när det gäller vanliga aktiesplitt, fast i det 
här fallet det motsatta. Då syftar vi på att företag inte alltid vill ha en låg aktiekurs utan istället 
en högre. Då är detta tillvägagångssätt lämpligt (Van Horne, J. C. & Wachowics (JR) J. M. 
2005).  
 

2.2 Återköp av aktier 

2.2.1 Återköp 
Företag kan även välja att återköpa sina aktier som finns ute på marknaden. Det har blivit ett 
allt vanligare handlingssätt och från 1997 återköps det fler aktier i USA, till ett större värde än 
vad det delas ut pengar genom direkt utbetalning (Calson,J. B. Why is the dividend yield so 
low, 2001-04-01). Ett skäl till att det har blivit vanligare med återköp jämfört med utdelning 
tror Alan V. Douglas är att företagen nu har börjat inse de skattefördelar det innebär 
(Managerial Finance Vol. 33 No. 1, 2007). Brealey, Myers och Allen (2006) påpekar dock att 
de flesta av de företag som gör återköp även delar ut pengar till sina aktieägare. Det går därför 
inte att säga att utdelningarna har sjunkit p.g.a. att företagen istället gör återköp.  
 
Att göra återköp är ej tillåtet i hela den finansiella världen idag. För oss i Sverige blev det 
först godkänt under våren 2000 (Goksör Joakim, Aktiespararna varnar för återköp, 2006-07-
17). Skälen till att företag ej fick göra återköp var till en början, enligt Regeringens 
proposition att: 
 
 �Genom förbudet mot förvärv av egna aktier har man velat förhindra att de begränsningar 
som gäller vid nedsättning av aktiekapitalet kringgås. Under senare tid har förbudet främst 
motiverats med att förvärv av egna aktier kan medföra risk för spekulation och stödköp i egna 
aktier.� (Regeringsproposition, 1999/2000:34, s.51). 
 
Fram till juli 2006 har över en miljard aktier återköpts från svenska företag. I dessa siffror är 
dock inte aktier medräknade som har blivit makulerade direkt efter att företag har köpt 
tillbaka dem. Detta betyder att ett ännu större antal aktier har återköpts (Goksör Joakim, 
Aktiespararna varnar för återköp, 2006-07-17). 
 
Vissa länder har infört regler så att vid återköp beskattas de som säljer på samma sätt som om 
en utdelning hade skett (Brealey, Myers & Allen, 2006). Detta hävdar författarna medför att 
företagen istället för att genomföra ett återköp investerar i projekt även ifall de har en låg rate-
of-return (avkastning). 

2.2.2 Skäl att göra återköp 
Vilka skäl finns det då för företagen att göra återköp. Enligt Ross et.al. (2005, s.512ff) är de 
följande: 
 

• Återköp av aktier som kan användas som kompensation till företagsledningen 
exempelvis genom ett optionsprogram. 

 
• Återköp av aktier som investering. Detta kan genomföras ifall företagsledningen 

exempelvis tycker att aktien är lågt värderad. På så vis kan de köpa nu och sen sälja 
ifall en kursuppgång kommer. 

 



 
 

 
14 

• Återköp av aktier för att förhindra en �takeover�. Ifall ett bolag har ett stort antal 
aktier utställda på marknaden kan ett annat företag köpa på sig stora poster att det i 
slutändan kan leda till ett övertagande. 

 
• Återköp av aktier på grund av skatteskäl. Aktieägarna tjänar på att företaget gör 

återköp istället för att dela ut kontanter. För om de delar ut pengar direkt till 
aktieägarna så måste aktieägarna skatta direkt på utdelningen. Ifall företaget istället 
gör ett återköp av aktierna behöver aktieägarna endast skatta för den del som de gör 
vinst på vid försäljningen. 

 
Företag kan även göra återköp för att signalera att de tycker att aktien är undervärderad och 
att den borde vara värd mer. De kan också göra det därför att ledningen tror på företagets 
framtid och därför vill knyta till sig mer av de egna aktierna för att på så sätt sälja längre fram 
och göra vinster. Det har även visat sig att när stora företag har gjort återköp så har även dess 
styrelsemedlemmar och företagets chefer gått in på marknaden och köpt privat. (Brealey & 
Myers, 2003) 

2.2.3 Hur ett återköp går till 
Det finns olika sätt att göra återköp. Enligt Brealey, Myers och Allen (2006) finns det fyra 
typiska tillvägagångssätt. Det första är att företaget går ut på marknaden och tillkännager att 
de har för avsikt att köpa tillbaka ett antal av sina aktier. De fungerar då som helt vanliga 
investerare gör på marknaden. Det andra går ut på att företag går ut till sina aktieägare och 
erbjuder dem ett pris som ligger över marknadspriset och sen är det upp till aktieägarna att 
sälja eller inte. Det tredje sättet är ett alternativ som företag kan använda ifall företaget tror att 
de finns en risk att en aktör på marknaden vill köpa upp dem. De riktar sig då till en sådan 
aktör som förmodligen redan innehar en väldigt stor del av företagets utestående aktier. De 
erbjuder då aktören att sälja den aktiepost som de har och ger dem ett så bra pris för aktierna 
att de lämnar företaget helt och på så sätt är risken för att bli uppköpta över. Det fjärde och 
sista sättet kallas Dutch auction. Detta sätt innebär att företaget som skall göra återköp uppger 
en serie av olika priser de kan tänka sig att återköpa aktier för. Sen är det upp till aktieägarna 
ifall de vill sälja och då går de tillväga på det sättet att de kontaktar företaget om vilket pris de 
accepterar att sälja för och hur många. När sen detta är gjort väljer företaget ut de som ligger i 
lägst prisintervall och säljer till dessa (Brealey, Myers & Allen, 2006). 
 

2.3 Företagsförvärv 

2.3.1 Företagsförvärv 
Företagsförvärv har blivit en nödvändighet för att företagen skall överleva på dagens 
marknad. Vi kan nästan dagligen läsa i tidningar som specialiserar sig på ekonomi att företag 
har lagt bud på andra företag eller att riskbolag skall gå in med stora summor i intressanta 
uppköpsobjekt. Företagsförvärv tolkas dock som betydelsefulla då de, enligt Sevenius (2003), 
�involverar strategiska förändringar, betydande transaktionssummor och stora risker� 
(s.27),de har också utvecklats till att bli en naturligt led inom företags affärsverksamheter och 
är nu ett lika vanligt inslag som t.ex. forskning och utveckling (Sevenius, 2003).    

2.3.2 Motiv till företagsförvärv  
Det första ett företag gör innan de skall söka efter lämpliga uppköpskandidater är att vända 
blicken mot sitt egna företag för att på så sätt få fram en strategisk analys av det egna 
företaget och dess position på marknaden (Orrbeck, 2006). Ett sätt som företaget kan gå 
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tillväga på är, enligt Orrbeck, att de nyttjar sig av den modell som Boston Consulting Group 
har tagit fram. Denna matris, kallad Boston matrisen, innebär att företaget gör en 
sammanställning av sina produkter och/eller tjänster efter hur pass stor marknadsandel de har, 
men också hur stor marknadstillväxten är.  
 
Orrbeck menar, att med en sådan här tämligen enkel matris kan företaget få insikt i hur deras 
produkter och tjänster ligger till på marknaden. Denna information kan användas som 
underlag då de skall avgöra ifall de antingen skall förvärva ett företag som kan ytterliggare 
förbättra områden som de redan nu är starka i eller om de skall rikta blickarna mot ett företag 
som kan förbättra områden där de inte idag har en gynnsam position (Orrbeck, 2006).   
 
Orrbeck (2006) berättar om vikten av att vara på den marknad där den stora konkurrensen är 
och där de viktiga utvecklingsfaserna sker.  
 
Ett exempel är den stora mängd it- och dataföretag som sökte sig till Silicon Valley i USA 
under de inledande åren av it-boomen. Det var där stora delar av forskning och utveckling 
skedde. Var ett företag bland de stora aktörerna på dessa marknader så hade de förmodligen 
ett kontor i detta område, om inte, hade de nog sett till att etablera sig där eller förvärvat ett 
företag som befann sig där. 
 
Listan över motiv som finns till att göra företagsförvärv kan göras lång och för att inte så skall 
bli fallet listar vi de skäl som finns utifrån de tre olika kategorierna som tas upp i boken 
Företagsförvärv � en introduktion (Sevenius, 2003, s.44): Ägarmotiv, Ledningsmotiv och 
Rörelsemotiv:  
 
   
Ägarmotiv Ledningsmotiv Rörelsemotiv 
Skattefördelar Finansiella resurser Marknadsandelar 
Diversifiering Stabilisering Marknadskanaler 
Spekulation Branschförändring Distribution 
Konkurrensbegränsning Personliga fördelar Affärsmetoder 
Börsnotering  Produktionsanläggningar 
  Skalfördelar 
  Rättigheter 
  Råvaror 
  Expertis 
  Kostnadsreducering 
 

2.3.3 Är företagsförvärv alltid lyckade? 
Det kan tyckas att efter det att ett företag har förvärvat ett annat och affären är klar så är allt 
bra och affären har lyckats. Dock är det inte så lätt att konstatera detta. Enligt Orrbeck(2006) 
misslyckas ca 2/3 alla företagsförvärv, alltså mer än hälften av alla företagsförvärv som görs 
bedöms ej ha motsvarat beräkningarna. Författaren definierar misslyckande som att �köparen 
inte erhållit en avkastning på insatt kapital som överstiger dennes vägda 
kapitalkostnad�(s.28).  Han lägger också till att det även kan vara så att köparen inte nått upp 
till alla de mål som han ställt upp med förvärvet, dock spelar inte det sistnämnde in i frågan 
om framgång i transaktionskostnader (Orrbeck, 2006). 
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Enligt en undersökning som är gjord av Scott A. Christofferson, Robert S. McNish och Diane 
L. Sias och publicerad i The McKinsey Quartely (nr 2, 2004) listas de huvudorsaker som 
ligger till grunden för att förvärven misslyckas. Denna lista finns även med i Företagsförvärv 
i praktiken (Orrbeck, 2006 s.29) De är: 
 

1) För höga förväntningar på intäktsökningar.  
      Undersökningen visar att ca 70 % av de företag som studerats misslyckats med sina 

beräkningar gällande ökade intäkter på grund av samordningsfördelar. 
  
2) Köparen tar ej med ökade kostnader i sina beräkningar. 

 
3) För låg beräkning av engångskostnader. 

I många affärer underskattar köparen de engångskostnader som krävs för att uppnå 
fördelarna av samgåendet. 

 
4) För dålig avstämning mot marknadserfarenhet av antaganden i förvärvskalkylen. 

 
5) Bristande användning av normtal i antaganden i kalkylen. 

De flesta köpare sägs brista i att stämma av sina antaganden om samordningsfördelar 
mot tillgängliga normtal.  

 
6) Orealistisk syn på tidsaspekten. 

Köparna har, i de fall som studerats, antagit en orealistisk kort tid för att uppnå 
samordningsfördelarna      

 
  

2.4 Köp av finansiella tillgångar 
Det finns ett antal olika alternativ att placera kapital som företagen inte för tillfället behöver i 
sin verksamhet. Det gemensamma för alla alternativen är att den som placerar kräver 
avkastning på det placerade kapitalet och att hänsyn måste tas till avkastningskrav och risk. 
Det finns ett antal valmöjligheter enligt Håkansson, Lundquist, Rydin och Wiberg (1992). 
 

• Bankinlåning 
Detta är den form av placering som är den tryggaste sparformen. Kapitalet som finns på 
ett bankkonto är tillgängligt omedelbart när innehavaren vill disponera det. Dock är 
avkastningen låg. 

 
• Räntebärande värdepapper 
Det finns två huvudtyper av räntebärande värdepapper, korta med en löptid på högst 1 år 
och långa med en löptid på mer än ett år. De korta utgörs i huvudsak av statsskuldväxlar. 
Avkastningen utgörs av räntan som är fast under löptiden. De långa utgörs av olika typer 
av obligationer, antingen med fast ränta under löptiden eller s.k. nollkupongare där 
emissionskursen är lägre än det nominella beloppet. Vid köp av räntebärande värdepapper 
bör man ta hänsyn till hur lätt det är att avyttra innehaven. Dessutom måste man ta hänsyn 
till inflationsrisken, åtminstone vad gäller obligationerna. Avkastningen är vanligtvis 
något högre än på vanligt banksparande. 
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• Fonder 
För den investerare som inte är aktiv i eller har tid att sätta sig in i utvecklingen på börsen 
är fonder ett alternativ. Förvaltare sköter innehaven åt dem som valt en viss fond. Risken 
skiljer sig kraftigt mellan olika typer av fonder, från mycket låg risk (korta räntefonder) 
till mycket hög risk (branschspecifika regioner). Avkastningsmöjligheterna följer risken 
där högre risk genererar högre möjlig avkastning. Det är enkelt att avyttra fondandelar så 
likviditeten får anses tämligen hög vid placering i fonder. 
 
• Aktier/Derivat 
En placering inom detta område har en större risk än ovan nämnda som dock kan 
begränsas om man sprider innehaven på flera olika tillgångar.  
 
• Valutor 
Om ränteläget skiljer sig mellan Sverige och utlandet kan det löna sig att låna eller låna ut 
utomlands och tjäna pengar på skillnaden i räntorna. Dock är det svårt att lyckas göra 
vinster i verkligheten på grund av vårt välutvecklade informationssamhälle. 
 
• Råvaror 
Handel med råvaror utgörs i huvudsak av handel med options- och terminskontrakt. 
Denna marknad utgör ett komplement till den övriga värdepappershandeln.  

 
• Fastigheter 
Att investera i fastigheter är en långsiktig placering som skyddar kapitalet mot inflation. 
Det är mycket kapitalkrävande att göra fastighetsinvesteringar och dessutom blir pengarna 
trögrörliga eftersom avyttringar av fastigheter är tidskrävande 

 

2.5 Kapitalackumulation 

2.5.1 Tillväxtbokföring 
Enligt tillväxtbokföringen är förädlingsvärdet som ett företag genererar beroende av mängden 
produktionsfaktorer och hur produktiva de är. Produktionsfaktorer betyder här arbetskraft i 
timmar (L) och realkapital (K). Om man ska visa detta i en funktion så ser det ut enlig 
följande 
 
Y=F(A,K,L) 
 
Den vänstra sidan visar det totala förädlingsvärdet (Y) och den högra sidan visar 
produktionsfaktorerna (K,L) och produktiviteten (A). Tillväxten enligt denna modell beror på 
två saker.  
• Faktorproduktivitetens tillväxt 
• Kapitalintensitetens tillväxt 
 

2.5.2 Neoklassisk tillväxtteori 
Enligt den neoklassiska tillväxtteorin är det den tekniska utvecklingen som är motorn bakom 
all tillväxt, upphör den så stannar till slut all tillväxt. I denna modell gör man antagandet att 
faktiska investeringar, alltså de som faktiskt genomförs, är en given andel av BNP, med andra 
ord en konstant andel av produktionen. Ytterligare en sak är av betydelse för modellen och det 
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är de nödvändiga investeringarna. Dessa visar hur stora investeringar som måste göras för att 
hålla kapitalintensiteten konstant med hänsyn till befolkningstillväxt och depreciering (Fregert 
& Jonung, 2005). 
 
Långsiktig jämvikt i modellen uppstår när faktiska investeringar sammanfaller med de 
nödvändiga investeringarna. Detta läget kallas �steady state�. Detta gör att teknisk utveckling 
leder till att både produktionsfunktionen och de faktiska investeringarna skiftar ut vilket 
startar en kapitalackumuleringsprocess. Denna process pågår fram till dess att de faktiska 
investeringarna sammanfaller med de nödvändiga investeringarna i ett nytt �steady state� 
(ibid). 

2.5.3 Endogen tillväxt 
Här förklaras hur teknisk utveckling uppkommer och sprids. Hur mycket resurser som satsas 
på forskning och utveckling är avgörande för hur mycket och hur fort nya idéer skapas. 
�Learning by doing� är en annan betydelsefull mekanism i skapandet av ny kompetens 
(Fregert & Jonung, 2005). 
 
Ny kunskap sprids genom utbildning som man kan likna vid en investering i humankapital. Ju 
större humankapital det finns desto högre är den teknologiska nivån i samhället eftersom 
många har stort kunnande (ibid).  

2.5.4 Institutionell teori 
Det är stora skillnader på jordens rika och fattiga länder. Här har institutionernas utformning, 
regler och normer stor betydelse.  
 
Enligt Fregert och Jonung karaktäriseras investeringsbeslut av följande princip: 
 �Real- och humankapitalackumulation, och därmed tillväxt, stimuleras i en miljö med goda 
incitament som kan förutses gälla under lång tid, det vill säga när samhällets spelregler är 
stabila.� (Fregert & Jonung s.145, 2005) 
�Goda incitament innebär att skillnaden mellan den privata och samhälleliga avkastningen 
på real- och humankapital är låg. 
För detta krävs: 

• Öppenhet gentemot omvärlden som stimulerar till utbyte av varor, kapital, arbetskraft 
och teknologi 

• Institutioner och lagar som favoriserar produktion, sparande och investeringar över 
konfiskation 

• Stabilitet i de ekonomiska institutionerna� (Fregert, Jonung s.145, 2005) 
 
Det finns länder som befinner sig i en upphinnarprocess. De har startat i ett läge med låg 
kapitalintensitet men har genomfört förändringar i den sociala infrastrukturen. Det har fått 
tillväxten att öka, främst genom ökat humankapital och ökning av investeringskvoter genom 
köp av ny teknologi (Fregert & Jonung, 2005). 
 
Motsatsen är länder som stagnerar menar Fregert och Jonung. De försämrar den sociala 
infrastrukturen. Inga satsningar görs på humankapital eller teknologi och de får då en låg eller 
negativ tillväxt. 
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2.6 Investeringsmodeller 
Investeringsmodellerna kommer inte att tas upp i analysen senare i arbetet, men de är en 
viktig grund för att förstå hur företag och värdepapper värderas av investerare och analytiker. 
 
Bedömning av investeringar kan delas upp i två delar, kvalitativa och kvantitativa. Den 
kvalitativa delen är uppgifter om investeringen i form av ord som ger beslutsfattarna underlag 
och konsekvenser av beslutet. Den kvantitativa delen rör de ekonomiska data som finns. Här 
behandlas all relevant och riktigt bedömd information i matematiska formler, ibland med stöd 
av t.ex. nuvärdestabeller (Hallgren, 2002). 

2.6.1 Pay-off metoden 
Den enklaste formeln är Pay-off metoden. Här tar man bara hänsyn till investeringskostnaden 
och inbetalningsöverskottet den närmsta tiden. 
 
Pay-off tid i år = Utgift för grundinvestering/Årligt inbetalningsöverskott  
 
Enligt Hallgren (2002) är denna formel ganska grov i sin bedömning men är enkel att 
använda. Den tar varken hänsyn till ränte- eller riskbedömning men ger en fingervisning om 
hur lång tid det tar att få igen pengarna man har lagt ut på investeringen. 

2.6.2 Nuvärdesmetoden 
Den andra formeln är beräkning av nuvärdet, NPV (Net present value). Här gäller regeln att 
man bör genomföra investeringar som ger ett nettonuvärde som är större än noll (NPV >0). 
(Hallgren, 2002) 
 
Nuvärdesmetoden ger svar på vad framtida inbetalningar är värda idag. Kalkylräntan som 
används är investeringens alternativkostnad. Det vill säga avkastningen från en investering 
som har valts bort (Hallgren, 2002). 
 
Nedan visas hur nuvärde beräknas. 
 
Investeringens diskonterade nuvärde = - grundinvesteringen + årligt inbetalningsöverskott, 
vid r % ränta under t år + eventuellt utrangeringsvärde, vid r % ränta under t år 
 
Algebraiskt visas det enligt följande:                           t 
NPV = -C0+C1/(1+r)+C2/(1+r)2+�+Ct/(1+r)t = - C0+∑Ci/(1+r)i 
                                                                                     i=1 

C0 = Grundinvestering 
C1-t = Betalningsöverskott år 1 tom. år t 
r = Kalkylränta 
Cs = Restvärde 
 
Om det finns ett restvärde efter t år adderar man det till formeln som restvärdet med hänsyn 
till räntan efter t år. D.v.s. +Cs/(1+r)t. 
 
Man kan även använda nuvärdestabeller och genom dem sätta in beräknade värden med 
hänsyn till räntan och antalet perioder (år). Formeln se ser då ut enlig följande: 
                                                                                 r %                                                                                             r % 
NPV = -C0+C(tab.värde serie framtida betalningar)+Cs(tab.värde framtida engångsbetalning) 
                                                                                 t år                                                                                              t år 
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2.6.3 CAPM 
Hur man väljer nivån på kalkylräntan kan förklaras av CAPM formeln där man utgår från 
marknadens riskfria ränta och investeringens specifika risk (Hallgren, 2002). 
 
CAPM är en av hörnstenarna som modern finansiell ekonomi bygger på. Den visar sambandet 
mellan risken och den förväntade avkastningen på en tillgång. För att man ska kunna använda 
CAPM måste man göra ett antal antagande. Enligt Bodie, Kane och Marcus Investments 
(2005) är de förenklande antagande följande. 
 
1. Enskilda investerare är pristagare. Med detta menas att det finns så många investerare att 

hur en enskild aktör agerar inte påverkar priset på en tillgång. Det kan liknas vid perfekt 
konkurrens.  

2. Alla investerare placerar på en enhetlig placerings period, som är kortsiktig. De bryr sig 
inte om vad som händer efter periodens utgång. 

3. Investeringar är begränsade till att endast gälla finansiella tillgångar t.ex. aktier och 
obligationer. Det antas också att investerarna kan låna eller låna ut till en fast riskfri ränta. 

4. Det existerar inga skatter eller transaktionskostnader, trots att det gör det i verkligheten. 
5. Investerare är rationella och tror på medelvärdet. 
6. Investerarna har homogena förväntningar. De analyserar värdepapperna på samma sätt 

och har samma uppfattning om hur den ekonomiska världsbilden ser ut. Om man följer de 
första fem punkterna stämmer punkt sex, att alla har samma förväntningar. 

 
Jämviktsvillkoren som uppstår om ovanstående punkter uppfylls är följande 
 
1. Alla investerare kommer att ha samma portfölj av riskfyllda tillgångar, 

marknadsportföljen (M). 
Marknadsportföljen innehåller alla 
värdepapper på marknaden i proportion till 
hur stor del av varje värdepapper har på hela 
marknaden. 

 
2. Capital market line (CML) är linjen som går 

från den riskfria räntan genom 
marknadsportföljen. CML är den bästa 
möjliga allokeringen som går att nå. Alla 
investerare placerar i marknadsportföljen 
skillnaden var de ligger längs CML beror på 
hur stor andel de har placerat i riskfria 
tillgångar.           Fig. 2:2 Bodie et.al 2005 s. 284 Fig. 9.1  

 
3. Riskpremien på marknaden beror på genomsnittsrisken hos alla aktörer 
 
4. Riskpremien på en enskild tillgång beror på riskpremien på marknadsportföljen och den 

enskilda tillgångens β värde. 
 
β värdet visar hur den enskilda tillgången rör sig i förhållande till marknaden.  
β = 1, den enskilda tillgången följer marknaden variationer helt och hållet. 
β = -1, den enskilda tillgången rör sig tvärt emot marknaden. 
β = 0, den enskilda tillgången varierar inte med marknaden alls. 
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Matematisk uträkning av β: 
β = Cov(ri, rM)/σ2

M 
 
Cov(ri,rM) = Avkastningen i tillgång i:s samvariation med marknadsportföljen M:s avkastning 
σ2

M = Variansen på marknadens avkastning 
 
Enligt G. Wramsby och U. Österlund Företagets finansiella miljö (2004) definieras 
riskpremien som den förväntade avkastningen hos en tillgång minus den riskfria räntan. Man 
kan också förklara det som riskpremien på marknadsportföljen gånger det aktuella β värdet. 
Sambandet mellan dessa båda uttryck ser ut enligt följande 
 
E(ri)-rf = βi[E(rM)- rf] 
 
E(ri) = Förväntad avkastning på tillgång i 
rf  = Riskfria räntan 
[E(rM)- rf] = Marknadens riskpremie 
 
Detta samband leder fram till CAPM och ser ut enligt följande: 
 
E(ri) = rf +βi[E(rM)- rf] 
 
Med hjälp av CAPM får man en god hjälp att hitta rätt nivå på kalkylräntan eftersom man kan 
räkna ut den förväntade avkastningen. Räntan som här räknas ut återknyter till 
nuvärdesberäkningen där räntan är av central betydelse. 

2.7 Överlikviditet 
Skatteverket definierar överlikviditet enligt följande: 
 
�Om de finansiella tillgångarna överstiger 1 000 000 kr och kassalikviditeten är högre än 200 
procent kan detta tyda på att viss del av dessa tillgångar inte ingår som ett led i rörelsen utan 
istället avser kapitalförvaltning. En individuell bedömning med hänsyn till förhållandena  
i det enskilda bolaget måste då ske.� (Skatteverkets skrivelse 14 Mars 2006, dnr 131 161383-
06/1152) 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

3.1.1 Val av ansats 
Vi kommer att göra en kvalitativ undersökning då denna typ av undersökning passar bäst för 
att belysa det vi vill undersöka. Enligt Jacobsen (2002) är �den kvalitativa metoden ofta 
lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne och att få fram en nyanserad beskrivning 
av det� (s.145). Detta stämmer bra överens med det vi vill åstadkomma med vår uppsats och 
ytterligare förstärker skälet till att vi väljer den kvalitativa ansatsen. 
 
En kvalitativ undersökning innebär att informationen vi samlar in och använder oss av består 
av ord medan dess motsats, kvantitativ undersökning, innebär att informationen består av 
siffror (Merriam SB, 1994). Den betydelsefullaste källan inom kvalitativ undersökning är att 
göra intervjuer. Genom dessa får forskaren fram den primärdata som behövs för att kunna 
förstå och dra slutsatser (ibid ). 

3.1.2 För- och nackdelar med den kvalitativa ansatsen 
Fördelarna med att använda sig av den kvalitativa ansatsen är flera. Bland annat är öppenhet 
ett nyckelord inom den kvalitativa ansatsen enligt Jacobsen (2002). Skälet till detta är enligt 
författaren att en �kvalitativ metod sätter få begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan 
ge�(s.142).  Med detta menar han att den som intervjuas ej föreskrivs något svar utan kan 
istället beskriva sin syn på saken väldigt fritt. Det är också detta som gör att den kvalitativa 
ansatsen har en hög intern giltighet. 
 
En annan fördel är också enligt författaren att det blir ett interaktivt samspel ifall författarna 
använder sig av den kvalitativa ansatsen. Skälet till det är att när en intervju genomförs så har 
intervjuaren en given frågeställning som han/hon söker svar på. Efter intervjun kan det dock 
vara så att de svar intervjuaren fått in inte stämmer överens med problemformuleringen. Då 
kan det bli läge att ändra formuleringen och på så sätt uppstår det ett samspel (Jacobsen, 
2002). 
 
Genom den kvalitativa ansatsen uppstår också en närhet mellan intervjuaren och den som 
intervjuas. Detta därför att intervjun ofta kan bli väldigt djupgående eller att de som intervjuar 
följer intervjupersonen under en lång tid. Denna närhet gör det möjligt för observatören att 
komma nära inpå den observerade och på så sätt komma så nära den sanning som finns som 
möjligt (ibid). 
 
Det finns även nackdelar med den kvalitativa ansatsen. En av dem är den som nämns ovan 
som beskriver den närhet som uppstår. För att skapa denna närhet som beskrivs går det åt en 
hel del tid, och tid är något som det inte alltid finns gått om. Detta resurskrävande arbete 
medför att intervjuaren får välja ut ett fåtal personer för intervjuer och sen följa dem. Detta 
betyder också att de som intervjuas måste vara representativa för hela massan och inte bara 
sig själva (ibid). 
 
Ytterliggare nackdelar är att intervjuaren får in en hel del data under sina intervjuer och dessa 
data är inte alltid särskilt lätt att behandla. Den som intervjuas måste därför när de går igenom 
datan vara extra vaksam och ej släppa förbi något genom �silen� (ibid). 
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3.1.3 Validitet och reliabilitet 
Dessa två begrepp är viktiga att ha i åtanke då vi arbetar med vår empiri. Validitet står för 
giltighet och det är viktigt då det är fråga om vilka vi skall intervju och om vad de skall 
intervjuas eftersom det är betydelsefullt att vi mäter det vi vill mäta och inget annat. 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och med det menas att vår insamlade empiri är trovärdig 
(Jacobsen, 2002). 
 

3.2 Metod för teoretisk referensram 

3.2.1 Referenser 
Vår sekundärdata som vi samlat in kommer i högsta grad från den litteratur vi haft i våra 
tidigare kurser som ligger inom vald ämneskategori. Vi har även gjort ytterliggare 
efterforskningar på Högskolan i Halmstads bibliotek och Halmstad Statsbibliotek då vi ej 
tycker att den tidigare litteratur vi haft har gett oss en tillräcklig bra grund att stå på. Vi har 
även gjort efterforskningar efter artiklar och uppsatser som behandlat vårt ämne på de 
databaser som Halmstad Högskola tillhandahåller. Framför allt har vi använt oss utav 
Emerald och Libris Uppsök. De sökord som vi använt oss av är dividend, repurchase, 
takeover, företagsförvärv, överlikviditet, CAPM och Modigliani-Miller. 

3.2.2 Källkritik 
När vi sökt referenser har vi hela tiden haft för avsikt att hitta det senaste som har publicerats. 
Detta har gällt för såväl böcker som artiklar. Det har inte varit särskilt svårt att finna 
referenser utan vi har snarare fått välja ut de som vi tyckt varit mest givande för vår 
frågeställning. 
 

3.3 Intervju 

3.3.1 Intervjuer 
Det första vi gjorde var att besluta ifall vi skulle rikta våra intervjuer mot personer som 
arbetar på den finansiella marknaden idag eller ifall vi skulle koncentrera oss mot företagen 
och intervjua dem vad de tyckte var den lämpligaste åtgärden och vad som uppskattas mest av 
marknaden. Då vi genom våra tidigare studier valt att inrikta oss mot den finansiella 
marknaden och för att det är där vårat stora intresse finns valde vi att rikta våra blickar mot 
den och de aktörer som arbetar med den. Således beslutade vi oss för att helt vända blickarna 
bort från företagen i vår studie. 
 
När det gäller mängden intervjuer hade vi velat intervjua en större grupp människor. Skälen 
till det är för att vi skall kunna använda vårt resultat och sen dra riktlinjer från det om hur 
marknaden tycker. Dock har vi endast intervjuat sex personer vilket betyder att det resultat vi 
fått ej går att applicera på den stora massan.  
 
Varför har vi då inte intervjuat fler personer? Ett skäl är bland annat tid. För att kunna 
intervjua en så pass stor grupp människor som vi hade velat, skulle det krävas en hel del tid. 
Likaså skulle det bli väldigt kostsamt att genomföra dem då vi skulle behöva resa en hel del. 
Eftersom vi varken haft den tid eller de pengar som krävts har vi således nöjt oss med att 
intervjua en mindre grupp människor.  
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De som vi valt att intervju arbetar inom den finansiella världen idag och förvaltar pengar åt 
privatpersoner, företag och stiftelser. Alla arbetar nära marknaden genom sina arbeten och har 
gjort det i flertalet år. Vi tror att de kan föra en talan för marknadsaktörerna och att de vet vad 
som gynnar deras kunder bäst i de olika fallen om vad ett företag med stor kassa bör göra.  
 
Slutligen har vi även intervjuat en journalist som arbetar med den finansiella världen för att få 
en annan infallsvinkel av ämnet. Vi har även försökt att få till en intervju med en professor 
som är verksam inom vårt område samt en doktorand. Tyvärr har ingen av dem, efter flertalet 
förfrågningar, haft tid för våran studie, vilket även det bekräftar att tiden är en bristande 
faktor.  

3.3.2 Intervjuguide 
Syftet med de intervjuer vi har gjort är att få information om hur marknaden vill att företag 
med stora kassor skall agera. Steina Kvale (1997) skriver i sin bok den kvalitativa 
forskningsintervjun att nyckelfrågor inför intervjun är vad, varför och hur. Han tydliggör då 
dessa tre ord (s.119) och beskriver dem på följande sätt. Vad står för att skaffa sig en 
förkunskap om ämnet för undersökningen, varför står för att formulera ett klart syfte med 
intervjun och slutligen hur som betyder att det är viktigt att känna till olika intervjutekniker 
och besluta om vilken som är lämplig i just denna undersökning. 
 
När det gäller våra frågor använder vi dels större öppna frågor där våra intervjupersoner får en 
chans att gå djupare in på sin syn på frågan och beskriva den. Vi har även en flervalsfråga där 
de rangordnar olika alternativ. Dessa två typer av intervjufrågor kommer att medföra att vi får 
en bra bas av svar att analysera i vår analys.  
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4 Empiri 
De tre första intervjuerna nedan (SEB, Carnegie och Handelsbanken) genomfördes på 
intervjupersonernas arbetsplatser. De övriga intervjuerna har skett via e-post p.g.a. tidsbrist 
från intervjupersonerna sida. Detta har lett till att vi har fått mer djupgående intervjuer med de 
personer vi har träffat personligen som kan ha medfört skillnader eftersom personlig intervju i 
förhållande till skriftliga frågor och svar metodmässigt kan ge skillnader. 
 
Vi vill även betona att det är intervjupersonernas egna åsikter som speglas i arbetet och inte 
företaget de är anställa av. 
 

4.1 Intervju SEB  
Intervju med Anders Siwertsson (Anders) på SEB Wealth Management, portföljförvaltare åt 
privatpersoner, företag och stiftelser. Intervjun ägde rum den 21 Mars 2007. 
 
Detta var en intervju som gav oss tydliga och beskrivande svar. Anders med sin erfarenhet, 20 
år i branschen, är väldigt kunnig.  

4.1.1 Svenska företags likviditet 
Anders tycker rent allmänt att de senaste årens goda tider har medfört att de flesta större bolag 
har fått mycket starka balansräkningar där tillgångssidan karaktäriseras av överlikviditet. Han 
tycker dock att det är annorlunda för de mindre bolagen och vill inte prata om någon 
överlikviditet för dem då de är i andra faser än de större bolagen. Det kan t.ex. vara så att de 
är i en utvecklingsfas vilket är väldigt likviditetskrävande och då behövs pengarna i 
verksamheten. 
 
För att definiera begreppet stor kassa anser Anders att det beror på hur företagets 
investeringsplan för de närmaste ett till fem åren ser ut. Kräver inte planen kapital för 
verksamheten eller att det behövs till företagsförvärv så anser han att företaget har en för stor 
kassa. 
 
De företeelser som Anders tycker att ett företag med stor kassa kan göra är att antingen 
genomföra återköp, dela ut pengar genom utdelning eller att säkra pengarna i olika finansiella 
instrument. Dessa alternativ kan dock bli aktuella efter att företaget har konstaterat att 
kapitalet ej behövs i den löpande verksamheten eller för företagsförvärv.   

4.1.2 Återköp  
Anders är positiv till att företag gör återköp. Han tycker också att det är riktigt att använda 
som en kursstabiliserande åtgärd. Vid tillfällen då aktiekursen är låg och det kan leda till 
fientliga bud så anser han att återköp är en bra metod för att förhindra uppköp.  
 
Han tror att de mindre aktiva på marknaden inte riktigt känner till innebörden och dess 
kedjeförlopp men att de som är insatta i handeln med värdepapper har relativt goda 
kunskaper. 

4.1.3 Utdelning 
Utdelning anser Anders har en avgörande betydelse för flertalet aktörer på marknaden. 
Framförallt betydelsen för stiftelseförvaltning där det finns regler i stadgarna som säger att 
endast en viss del av avkastningen (vilket utdelning räknas till) får delas ut. Även för 
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privatpersoner anser han att utdelningen har stor betydelse eftersom en jämn utdelningstillväxt 
är incitament för att ha aktien långsiktigt i sitt sparande. Han förklarar också att utdelningen är 
väldigt viktig för huvudägarna då de är beroende av utdelningen för att kunna betala skatterna.  
 
Anders tycker också att det är viktigt att företagen har en uttalad policy kring utdelning för att 
de skall få en bredd av investerare såsom stiftelser, företag och privatpersoner. Han tycker att 
utdelning lämpar sig bäst för företag med starka balansräkningar och positiva cashflow. För 
företag som befinner sig i uppbyggnads- och expansionsfaser lämpar sig inte utdelning då de 
istället bör ha kvar pengarna i bolaget. 
 
Han upplever att marknaden oftast tar emot besked om utdelning positivt. Dock kan det i 
vissa fall mottas negativt. Det kan vara fall där någon skaffat sig en större post aktier endast 
för att påverka bolagsstämman, typ riskbolags agerande där de går in och pressar upp 
utdelningen. Detta kan mottas negativt men också skada företaget. 
 
Personer är i regel mer pålästa och kunniga när det gäller utdelning än i fallet med återköp tror 
Anders. Ur ett historiskt perspektiv så har aktier och utdelningar alltid hört samman.  

4.1.4 Företagsförvärv  
Företagsförvärv anser Anders vara ett led i utvecklingen för företaget. Han tycker att antingen 
växer företaget genom egen kraft eller genom förvärv. Många gånger är det både den egna 
kraften och förvärven som leder till att företaget utvecklas och växer.  
 
Några positiva effekter som Anders tar upp med förvärv är att företagen erhåller kompetens 
som de ej har. De får också kontroll över en längre del av tillverkningskedjan vilket kan 
medföra många fördelar när det gäller färdigställandet av produkter och tjänster. De tillfällen 
som Anders tycker att det är aktuellt att förvärva ett annat bolag är sådana som att de vill 
uppnå skalfördelar, uppnå billigare inköp från underleverantörer och minska konkurrensen 
från andra företag genom att köpa upp dem.  
 
Marknaden tar oftast emot beskedet att ett företagsförvärv har skett positivt tycker Anders. 
Det tyder på att företagsledningen har strategier och handlingskraft att genomföra dem. Sen 
beror det på priset om marknaden skall uppfatta själva köpet som billigt eller dyrt men i 
slutändan så tyder det ändå på kreativitet. Han tror dock inte att aktieägarna är särskilt insatta i 
hela processen hur ett företagsförvärv går till. 
 
Anders tror inte att företagsförvärv används för att driva upp den egna kursen. Däremot säger 
han att företag som ofta gör företagsförvärv är svåra att analysera för utomstående och på så 
vis kan det många gånger framstå som en ljusare bild av företaget än vad som egentligen är 
fallet. Som exempel nämner han Ivar Kreugers expansion genom förvärv av nästan hela 
världsmarknaden av tändstickstillverkning. Det som många trodde var en stabil koncern 
visade sig vara ett korthus. 

4.1.5 Finansiella tillgångar 
För ett företag som har för avsikt att använda sin kassa för kommande investeringar, anser 
Anders att de borde använda sig av aktierelaterade instrument för att värdesäkra den 
kommande investeringen, det vill säga kassan måste hålla samma utvecklingstakt som 
inflationen. Han tycker därför att det borde vara helt naturligt för företaget att man för en viss 
del av tillgångarna försöker uppnå högre avkastning än den säkra räntan som exempelvis 
erhålls genom placering i statsskuldsväxlar. 
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På frågan om Anders tycker att köp av aktier räknas som företagsförvärv eller som köp av 
finansiella tillgångar svarar han att det kan vara bådadera. Köp av aktier i syfte att vara 
grunden till ett företagsförvärv övergår till att vara köp av finansiell tillgång om man 
bestämmer sig för att inte genomföra förvärvet av hela bolaget. 
 
För företag som inte behöver sina likvida medel för de kortfristiga skulderna anser Anders att 
det kan vara aktuellt att köpa finansiella tillgångar. Han tycker att marknaden mottar besked 
om köp av finansiella tillgångar från fall till fall. Det är analytikerna som gör bedömningarna 
och de studerar hur företagens riskprofiler ändras, dock tror han inte att de mindre aktieägarna 
har någon kännedom om detta och att de ej heller lägger någon vikt vid det. 
 
Anders tror att det kan vara så att köp av finansiella tillgångar används för att driva upp den 
egna kursen. Skälen till det är att placeringarna kan vara väldigt svårvärderade och detta kan 
vara syftet när företagen köper på sig finansiella tillgångar. Han anser att det framförallt gäller 
för placeringar i mindre likvida aktierelaterade tillgångar. 

4.1.6  Rangordning av alternativen 
Avslutningsvis fick Anders rangordna de fyra alternativ som diskuterats ovan och då 
rangordna vilket alternativ som skall genomföras först och så vidare. Han anser att utdelning 
är det första alternativet som skall genomföras för det skapar ett förtroende för bolaget, det 
skall också vara kontinuerligt och inte en engångsföreteelse. Som nummer två anger han att 
företagsförvärv ligger så länge det stämmer överens med företagets långsiktiga planer och 
strategier. Han placerar återköp som nummer tre på listan och som nummer fyra placerar han 
köp av finansiella tillgångar. Skälet till att köp av finansiella tillgångar kommer sist är, enligt 
Anders, att det alternativet endast skall användas för att inflationsskydda likvida medel som 
skall användas till kommande investeringar. I annat fall är det spekulation och då bör 
pengarna hellre användas till återköp. 

 
Anders tror slutligen att de flesta aktörer på marknaden håller med honom i de resonemang 
han gör kring våra frågor. 
 

4.2 Intervju Carnegie Investment Bank 
Intervju med Christian Johannesson (Christian), kapitalförvaltare åt privatpersoner, företag, 
stiftelser och kommuner på Carnegie i Malmö. Intervjun ägde rum den 27 mars 2007. 
 
Vi upplevde intervjun med Christian som givande. Han brinner för sitt yrke och är kunnig 
inom sitt område. Han var mycket bred i sina svar vilket gjorde intervjun lätt att genomföra. 

4.2.1  Svenska företags likviditet 
Christian anser att likviditeten är extremt god i de svenska företagen. Trots att bolagen på 
large cap listan gör stora utdelningar till aktieägarna så är fortfarande likviditeten väldigt god. 
 
Orsakerna till den positiva utvecklingen för företagen de senaste åren tror Carnegie beror på 
att de gjorde stora förändringar i alla led under de första åren på 2000-talet. Dessa år 
präglades av lågkonjunktur och kraftiga börsfall, vilket resulterade i omstruktureringar för 
företagen. Företagen binder därför lite kapital i dagens läge p.g.a. de förändringar som 
gjordes. 
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Det är svårt att sätta ett tal på när ett företag har för stor kassa tycker Christian. Det beror på 
olika omständigheter, bland annat vilken bransch de befinner sig i. Generellt tycker han att 
man kan säga att företagen har för stor kassa då de har mer pengar än vad som behövs för 
planerade förvärv och framtida utgifter. 
 
För ett företag som har för stor kassa tycker Christian att de i första hand skall göra förvärv. 
Med tillägget att förvärven ska stämma överens med företagets strategi och mål, och att det är 
viktigt att förvärven är så renodlade som möjligt. 

4.2.2 Återköp  
Återköp är alltid aktuellt så länge det finns pengar i kassan, men lämpar sig bäst för företag 
som är i volatila branscher där kassaflödena varierar menar Christian. Det är ett effektivt sätt 
att premiera de egna aktieägarna och det påverkar snabbt det egna aktiekapitalet. Det ger även 
effekten att stabilisera kursen under återköpstillfället och efter det att ett återköpt har gjorts 
färdigt och då aktierna makuleras så förbättras även nyckeltalen.  
 
Christian anser också att återköp ofta har en positiv inverkan på marknaden eftersom det är ett 
överraskningsmoment när återköpen offentliggörs. Men om det har diskuterats förvärv av ett 
annat företag och det istället kommer ett besked om återköp kan detta leda till negativa 
effekter eftersom det möjligen framställer styrelsen som defensiv.  
 
Vad gäller frågan om hur medvetna aktieägarna är om innebörden av återköp så tycker 
Christian att det är ett ganska enkelt fenomen, men han vet inte hur insatta småspararna är.  

4.2.3 Utdelning 
Christian säger att utdelning alltid är aktuellt, och lämpar sig för företag med jämnt 
kassaflöde. Det beror på att man på lång sikt värderar bolag med hög jämn utdelning högre än 
bolag som genomför stora återköp. 
 
Hur marknaden tar emot ett besked om utdelning beror på förväntningarna anser Christian. 
Om det blir en lägre utdelning än vad marknaden förutspått tas det emot negativt, positivt om 
det är tvärtom. Utdelning används inte för att påverka aktiekursen eftersom den redan är 
diskonterad i priset. Han tror också att utdelning är en metod som alla aktieägare är väldigt 
medvetna om. 

4.2.4 Företagsförvärv  
Christian förklarar att för ca fem år sedan var det inte särskilt aktuellt att förvärva andra bolag 
utan då skulle företagen enligt marknaden istället koncentrera sig på utdelning för att på så 
sätt skydda sig mot kursfall. Nu däremot är det väldigt aktuellt med förvärv och 
riskkapitalbolag trissar upp värderingarna. Intresset för företagsförvärv är väldigt beroende av 
var i konjunkturcykeln man befinner sig.  
 
Det är bolag som befinner sig i en tillväxtfas som företagsförvärv lämpar sig bäst för tycker 
Christian. Marknaden tar ofta emot besked om förvärv positivt. Men under början av 2000-
talet ville man hellre se utdelningar för en tryggare kurs. Det är alltid en viss risk med förvärv 
och det värsta marknaden vet är osäkerhet. 
 
Han anser inte att förvärv används för att driva upp aktiekursen och att aktieägarna är väl 
medvetna om innebörden av företagsförvärv. 
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4.2.5 Finansiella tillgångar 
Christian säger att det är väldigt ovanligt att företag köper finansiella tillgångar. De enda som 
bör göra det är investmentbolag typ Investor. Det vill säga de företag som har det som sin 
kärnverksamhet. 
 
På frågan om köp av aktier räknas som köp av finansiella tillgångar eller som företagsförvärv 
svarar han att det kan vara båda delarna. Köp i syfte att sälja efter kanske ett halvår och göra 
vinst på det räknas som köp av finansiella tillgångar medan köp av aktier för att sen 
ytterliggare köpa in för framtida förvärv räknas som företagsförvärv. 
Om ett företag skulle köpa finansiella tillgångar så skulle marknaden aldrig få reda på det tror 
Christian. Han tycker också att det är lätt att förstå hur det går till men att det inte 
förekommer. 

4.2.6  Rangordning av alternativen 
Till sist rangordnar Christian de fyra områdena som vi belyst under intervjun. Hans 
uppfattning just nu ger följande rangordning. Först kommer företagsförvärv sedan kommer i 
tur och ordning återköp, utdelning och sist köp av finansiella tillgångar (eller inte alls). 
Rangordningen anser Christian vara svår att svara på eftersom det varierar från företag till 
företag beroende på storleken på t.ex. utdelning och återköp. 
 
Till sist säger Christian att i grova drag ger alla marknadsaktörer förmodligen samma svar, 
men att det beror mycket på individen.  
 

4.3 Intervju Handelsbanken 
Intervju med Christian Ewe(Ewe), mäklarchef på Handelsbanken RS och sitter med i ledning 
för RS kapital. Intervjun ägde rum den 27 mars 2007. 
 
Vi upplevde intervjun med Ewe som lättsam och strukturerad. När vi vid något tillfälle 
missade en fråga så påtalade han det. Ewes svar var raka och tydliga, detta gjorde det enkelt 
för oss att i efterhand sammanställa hans svar. 

4.3.1 Svenska företags likviditet 
Ewe anser att likviditeten generellt är mycket god, de flesta bolagen på stockholmbörsen är 
även skuldfria. Han tycker också att de stora bolagen har lite bättre likviditet än de övriga. 
Ur aktiemarknadsperspektivet är det olika från företag till företag och bransch till bransch när 
de kan tänkas ha en för stor kassa anser Ewe. 
 
Stor kassa tycker han innebär att de har onödigt mycket pengar d.v.s. pengar som ej behövs 
för den planerade verksamheten. 
 
Ewe tycker att ett företag som har för stor kassa i första hand skall se ifall det finns lönsamma 
investeringar att genomföra inom ramen för strategin. I andra hand skall de återföra pengarna 
till aktieägarna. 

4.3.2 Återköp  
Ewe säger att återköp är ett sätt att återföra pengarna till aktieägarna och genom att göra det så 
förbättras även nyckeltalen om det är så att man makulerar aktierna efter det att återköpet har 
genomförts. Sett ur aktiemarknadens synvinkel spelar det ingen roll vilken typ av företag som 
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gör återköp. Men däremot måste det finnas likviditet i aktien. Det är inte heller positivt anser 
han om det finns en ensam stark ägare som sitter på ett innehav som är på 60 procent eller 
mer. 
 
Marknaden tar ofta emot besked om återköp positivt men anser att det inte är lika tilltalande 
som hög utdelning. Ewe svarar absolut, på frågan om återköp används för att driva upp 
aktiekursen. Han tror inte att aktieägarna är särskilt medvetna om innebörden av återköp. 

4.3.3 Utdelning 
Här menar Ewe att det är ett enkelt och pedagogiskt sätt att återföra pengar, dock negativt för 
vissa aktieägare på grund av beskattning. Han tror att utdelning lämpar sig och är aktuellt för 
företag som har så pass mycket kapital att de inte kommer att behöva det för buffert eller 
kommande investeringar. 

Ewe tycker att marknaden tar emot besked om utdelning positivt. Det är lätt att räkna på och 
enkelt för marknaden att ta till sig. Det används inte för att driva upp aktiekursen och 
aktieägarna är väl medvetna om innebörden av utdelning. 

4.3.4 Företagsförvärv  
Vad gäller företagsförvärv så är det något som det går mode i enligt Ewe. Men det är positivt 
så länge som man kan motivera det. Det är styrelsen som bedömer om det finns lämpliga 
uppköpsobjekt. Framförallt är det mogna företag som det är aktuellt för, eftersom företag som 
själva kan leverera tillväxt inte behöver förvärva. 
 
Om ett förvärv är bra för företaget på kort sikt tar marknaden emot det positivt. Men om det 
kommer att gynna aktieägarna först på lång sikt ser man inte det positiva i det hela. 
Aktieägarna är inte särskilt insatta i företagsförvärv eftersom det är en styrelsefråga tror Ewe. 

4.3.5 Finansiella tillgångar 
Detta ska inte företag syssla med om de inte är investmentbolag säger Ewe. På frågan om vad 
som är företagsförvärv och vad som är köp av finansiella tillgångar anser han följande. Köper 
de 20 % av aktierna för att sen fortsätta förvärva är det ett företagsförvärv. Köper de 20 % för 
att sen sälja och göra kursvinster så är det köp av finansiella tillgångar.  
 
Om ett företag skulle genomföra köp av finansiella tillgångar så skulle marknaden inte 
uppskatta det. Det skulle skapa förvirring tror Ewe och de ska istället syssla med det de är bra 
på. 

4.3.6  Rangordning av alternativen 
Slutligen rangordnar Ewe de fyra alternativen. Först kommer företagsförvärv, om det är en 
påtagligt lönsam affär för aktieägarna. Sedan kommer utdelning, eftersom det är lättare att 
förstå än återköp. Därefter återköp. Sist placerar Ewe köp av finansiella tillgångar.  
 
Slutligen tror Ewe inte att alla marknadsaktörer tycker likadant, det beror på vilken 
utgångspunkt man har. Ewe ser till aktiespararna ur ett förmögenhetsperspektiv. Motsvarande 
person på annan firma ser kanske på samma sätt men det beror säkerligen på vem det är. Han 
tror inte att det råder olika uppfattningar mellan företagen. 
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4.4 Intervju Lannebo Fonder 
Intervju med Göran Espelund (Göran), VD för Lannebo Fonder där han ansvarar för 
förvaltningen av deras Mixfond. Intervju via e-post den 10 april 2007. 

4.4.1 Svenska företags likviditet 
Göran anser att den överlag är för hög och att det gäller alla svenska börsbolag. Han tycker 
också att det inte går att ge ett generellt svar på när företag har för stor kassa eftersom det 
beror på det enskilda företagets situation. 
 
Vid tillfällen då företag har för stor kassa anser Göran att de i första hand skall investera i nya 
projekt/affärer som har en förväntad avkastning överstigande avkastningskravet. I andra hand 
dela ut eller genomföra återköp. 

4.4.2 Återköp  
Här tycker Göran att det är en av flera möjligheter för att justera ett bolags kapitalstruktur. Det 
ska genomföras när företaget har fel kapitalstruktur eller en likvid och undervärderad aktie. 
Hur marknaden tar ett besked om återköp beror på. Om det är ett lågt värderat bolag med fel 
kapitalstruktur så är det positivt. Men om det är ett högt värderade bolag med en optimal 
kapitalstruktur så är det inte säkert att det blir en reaktion överhuvudtaget anser Göran. 
 
Göran tror att det i vissa fall tyvärr genomförs återköp i kursdrivande syfte. Han tror att 
aktieägarna är ganska medvetna om vad det innebär med återköp. 

4.4.3 Utdelning 
Göran anser att det är bra med utdelning och han tror att aktieägarna förväntar sig en löpande 
utdelning i lönsamma företag. Sedan kan man använda sig av engångsutdelningar för att 
justera kapitalstrukturen. Han tycker framförallt att utdelning lämpar sig för bolag med sämre 
likviditet i aktien. 
 
Utdelning tas emot väl av marknaden om företagen har fel kapitalstruktur men den används 
inte för att driva upp aktiekursen tror Göran. Vad gäller utdelning så är aktieägarna mycket 
medvetna. 

4.4.4 Företagsförvärv  
Normalt är organisk tillväxt att föredra tycker Göran. Dock är det positivt om förvärven är 
lätta att integrera och skapar synergier. Att genomföra företagsförvärv tycker han lämpar sig 
bäst när organiska tillväxtmöjligheter saknas. 
 
Marknaden tar emot ett besked om förvärv positivt om det är strukturellt vettigt och ett bra 
pris, annars beror det nog på menar Göran. Förvärv handlar inte om att driva upp aktiekursen 
utan Göran tror att det mest handlar om att driva upp tillväxt i bolag som har svårt att växa på 
annat sätt. Aktieägarna är ganska insatta i vad företagsförvärv innebär. 

4.4.5 Finansiella tillgångar 
Göran anser att rörelsedrivande bolag inte skall investera i finansiella tillgångar annat än för 
sin likviditetsförvaltning. Göran förklarar vidare att det inte är att betrakta som köp av 
finansiella tillgångar om det är ett rörelsedrivande bolag som köper en post i en konkurrent 
med avsikten att senare försöka köpa upp hela bolaget. Investmentbolag och banker kan 
däremot göra det anser han. 
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Om ett företag skulle köpa finansiella tillgångar tror Göran att marknaden skulle reagera 
negativt om det inte är av skäl redovisade ovan. Om det skulle förekomma så är aktieägarna 
mycket medvetna om vad det innebär med köp av finansiella tillgångar. 

4.4.6  Rangordning av alternativen 
Görans rangordning av alternativen som han anser bäst för ett företag att göra är följande. 
Först kommer företagsförvärv sen kommer i tur och ordning utdelning, återköp och sist köp 
av finansiella tillgångar  
 
Som avslutning svarar Göran att han tror de flesta skulle ge ungefär samma svar som han 
själv. 
 

4.5 Intervju Fondbolag 
Intervju med en delägare i Fondbolag som är verksam som analytiker och förvaltare. Intervju 
skedde via e-post 20 mars, 2007. Hädanefter kallas personen FB då vederbörande vill vara 
anonym.  

4.5.1 Svenska företags likviditet 
Generellt sett anser FB att de svenska börsbolagen har mycket god likviditet, särskilt tycker 
han att de stora bolagen på börsen har något mer överlikviditet än de andra. Han tycker att 
företag har för stor kassa då de har mer pengar än vad som behövs för att göra investeringar 
och företagsförvärv. I de fall de har för stor kassa anser han att de skall koncentrera sig på att 
göra företagsförvärv. 

4.5.2 Återköp  
Återköp anser FB lämpar sig bäst för bolag som är i mogna branscher. Han tycker också att 
det är ett alternativ för företag som har för stor kassa och att marknaden tar emot beskedet om 
återköp som ett aktieägarvänligt tecken. FB tror inte att återköp används för att driva upp 
kursen däremot i EPS (earnings per share) ökande syfte. När det gäller frågan hur medvetna 
aktieägarna är gällande innebörden av återköp så tror FB att de är generellt bra informerade.    

4.5.3 Utdelning 
Utdelning ser FB som en väldigt stark signal om framtidstron i företaget. Han tycker att det är 
aktuellt med utdelning för ett företag som ser en stabil vinst ett antal år framåt. FB tror att 
marknaden tar emot besked till en viss del som prognos för företaget och han tror inte att den 
används för att driva upp den egna aktiekursen utan istället utgör ett golv i kursen. FB tror 
även att aktieägarna är medvetna om innebörden av utdelning. 

4.5.4 Företagsförvärv  
FB tycker allmänt att det är bra med företagsförvärv. Han tycker att det är aktuellt för företag 
som är i behov av nya produkter eller marknader. För att avgöra hur bra marknaden tar emot 
beskedet om ett företagsförvärv tror han att det beror på hur mycket man tror att det bidrar till 
en EPS ökning. Han tror inte att företagsförvärv används för att driva upp den egna kursen 
utan att det istället genomförs för att öka den egna vinsten. Han tror slutligen att aktieägarna 
är ganska insatta i innebörden av företagsförvärv. 
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4.5.5 Finansiella tillgångar 
Kring finansiella tillgångar har FB ingen stark uppfattning och har därför inte velat 
kommentera våra frågor mer än att han ser köp av aktier som köp av finansiella tillgångar och 
inte som företagsförvärv. 

4.5.6  Rangordning av alternativen 
När FB skall rangordna de fyra alternativ som diskuterats ovan så väljer han att placera 
företags-förvärv som alternativ ett för de företag som har en för stor kassa. Som andra 
alternativ väljer han utdelning och sedan därefter återköp på tredje plats följt av köp av 
finansiella tillgångar som han sätter som sista alternativ. 
 
Som avslutning tror FB att det råder väldigt olika åsikter mellan företagen. 
 

4.6 Intervju Affärsvärlden 
Intervju med Calle Froste(Calle) som är ekonomireporter på Affärsvärlden. Intervjun skedde 
via e-post den 3 april 2007. 

4.6.1 Svenska företags likviditet 
Calle tycker att de svenska börsbolagen har en god likviditet i synnerhet de större bolagen 
som han tycker har en extremt god likviditet. 
 
Ifall ett företag har för stor kassa eller inte är helt beroende på företag hävdar Calle. Vissa 
företag behöver ha en beredskap för att kunna genomföra uppköp eller större investeringar. 
Därför kan det vara viktigt för dem att inneha en stor kassa som kan användas. Sen finns det 
de bolag som inte behöver inneha välfylld kassa för de växer organsikt. 
 
Vid de fall ett företag har för stor kassa tycker Calle att de antingen skall investera eller så ska 
de dela ut pengarna.  
 

4.6.2 Återköp  
Calle tycker att det är bra att möjligheten finns för bolag att göra återköp. Han tycker också att 
det är ett bättre alternativ än utdelning eftersom småspararna då slipper skatteavbränningen, så 
länge de inte säljer aktierna. På frågan ifall det lämpar sig bättre för vissa bolag än andra att 
genomföra återköp vet han inte.  
 
Han tror att ibland används återköp för att driva upp den egna aktiekursen. När det gäller 
aktieägarnas medvetande om vad det innebär med ett återköp så svarar Calle att de är mycket 
dåligt medvetna, han tror också att marknaden tar emot beskedet om återköp med en 
axelryckning.  

4.6.3 Utdelning 
Calle tycker att utdelning är en bra möjlighet för företag med för stor kassa. Han tycker att det 
är aktuellt att dela ut ifall de har antingen en för stor kassa eller ifall de går med vinst. 
Utdelning tycker Calle passar bäst för företag som är kassaflödesstarka.  
 



 
 

 
34 

Calle anser att utdelning används för att driva upp den egna kursen. Han tror också att 
aktieägarna är ganska medvetna om innebörden av utdelning och att marknaden tar emot 
besked om utdelning på ett positivt sätt. 

4.6.4 Företagsförvärv  
Calle tycker att företagsförvärv är en dålig metod som är tämligen svår för företagen att 
genomföra. Han tycker inte att man kan avgöra på förhand om det är aktuellt för ett företag att 
göra ett förvärv eller inte.  
 
På frågan ifall han tycker att det lämpar sig bättre för vissa bolag än andra svarar han att det 
kan vara så att företag som har förvärvat tidigare och har lyckats med det kan vara mer 
lämpliga. Han tror att det beror på priset ifall marknaden tar emot ett besked om 
företagsförvärv positivt eller negativt. Calle tror inte att företagsförvärv används för att driva 
upp den egna kursen och han anser att aktieägarna har en liten medvetenhet när det gäller 
innebörden av företagsförvärv. 
 

4.6.5 Finansiella tillgångar 
När det gäller finansiella tillgångar så svarade Calle endast på frågan när det är aktuellt för 
företag att köpa finansiella tillgångar och han svarade att det då är för expansion. 
 

4.6.6 Rangordning av alternativen 
När Calle slutligen skall rangordna de fyra alternativen så väljer han återköp som nummer ett 
och utdelning som nummer två. Han placerar sen företagsförvärv som nummer tre och 
slutligen köp av finansiella tillgångar som det fjärde och sista alternativet. 
 
Calle väljer att inte svara på ifall hans åsikt speglar de andra aktörerna på marknaden. 
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5 Analys 

5.1 Allmänt om svenska företags likviditet 
Här råder samstämmighet i alla de intervjuer vi genomfört. Alla tycker att de svenska 
börsbolagen har en väldigt god likviditet och då särskilt de större bolagen på börsen som har 
extremt god likviditet, detta nämner t.ex. Calle Froste på Affärsvärlden. 
 
Ett skäl till att det nu går så bra för de svenska företagen tror Christian Johannesson på 
Carnegie är, att under de år i början på 2000-talet som präglades av lågkonjunktur, 
genomförde bolagen stora förändringar i alla led i verksamheten. Dessa förändringar har 
därför medfört att företagen nu inte binder lika mycket kapital, vilket har gjort att företagen 
har blivit effektivare och tjänar mer pengar. 
 
När det gäller diskussionen om när ett företag har för stor kassa svarar alla att det beror på hur 
framtiden ser ut och i vilken bransch företaget är verksam i. Om företaget har mer pengar än 
vad de behöver för framtida investeringar och löpande utgifter så är de överlikvida enligt våra 
intervjupersoner. 
 
Åsikterna om vad företag med stora kassor skall göra är likartade i grunden men sen i vilken 
ordning de ska genomföras skiljer sig åt. De två inriktningar som diskuteras är att antingen 
genomföra förvärv och investeringar eller att ge tillbaka pengarna till aktieägarna. Detta 
diskuterar vi mer ingående i kommande text. 
 

5.2 Återköp  
När det gäller återköp råder det en spridd uppfattning om de positiva skälen till varför det 
genomförs. 
 
Calle Froste tycker att ett bra skäl att genomföra återköp är att då slipper aktieägarna 
beskattningen, så länge de inte säljer aktierna. Detta nämner även Alan V. Douglas i sin 
artikel som vi berör i referensramen1 där han säger att företagen nu har börjat inse de 
skattefördelar det innebär med återköp. 
 
Anders Siwertsson nämner en annan fördel och det är att återköp genomförs för att förhindra 
fientliga uppköp. Detta nämner också Ross et.al 2 som ett av skälen till att återköp genomförs 
och de beskiver då hur företaget vänder sig till marknaden och köper tillbaka stora poster av 
de egna aktierna för att förhindra att andra företag skall komma över dem. 
 
Ytterliggare ett viktigt skäl som vi har träffat på genom våra intervjuer men som vi ej funnit 
stöd för i litteraturen är att företagen kan förbättra sin kapitalstruktur genom att göra återköp 
och sen makulera de återköpta aktierna. På detta vis förbättrar företagen sina nyckeltal. 
Christian Johannesson anser även att återköp lämpar sig bäst för företag som är verksamma i 
volatila branscher där kassaflöden varierar.  
 
I huvudsak tror de tillfrågade att marknaden tar emot besked om återköp positivt.   
 
 

 

1 s. 13 i den Teoretiska referensramen 
2 s. 14 i den Teoretiska referensramen 
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5.3 Utdelning 
Alla personer som vi har intervjuat anser att utdelning är en bra metod att återföra pengar till 
aktieägarna. 
 
En av förutsättningar för att ett företag skall genomföra en utdelning är att de har ett bra 
kassaflöde. Detta är en punkt som våra intervjupersoner tar upp i olika former. Anders 
Siwertsson nämner även hur viktigt det är att genom en uttalad policy om utdelning få en stor 
bredd av investerare. 
 
FB tycker att utdelningen och dess utveckling visar en stark signal om vad företaget tror om 
framtiden. Om detta redogör även Brealey, Myers och Allen (2006) och beskiver då att själva 
storleken av utdelningen inte spelar särskilt stor roll utan det är förändringen i utdelningen 
som är det viktigaste. Det är den justeringen som visar åt vilket håll företaget är på väg. Det 
finns även forskning som stödjer dessa teorier och som har visat att företag som har höjt sina 
utdelningar även har haft en tillväxt i sina egna finanser efterkommande år3. 
 
En negativ aspekt med utdelning som några av våra intervjupersoner tar upp är den 
beskattning som kan bli aktuell. Detta nämner exempelvis Christian Ewe och han syftar då på 
aktieägare som måste skatta på sin kontantutdelning4. 
 
Tankarna kring hur marknaden tar emot besked om utdelning är likartad i den mening att de 
flesta uppfattar det som positivt men i vissa fall kan det vara negativt. En negativ sida som 
Anders Siwertsson nämner är de fall där riskbolag går in i företag och köper på sig stora 
aktieposter för att på så vis kunna påverka bolagsstämman till att dela ut så mycket pengar 
som möjligt. Christian Johannesson beskriver också fall då utdelningar har blivit lägre än 
förväntat och att detta då har lett till missnöje på marknaden.  

5.4 Företagsförvärv 
Finns det ett uppköpsobjekt som passar in i företagets långsiktiga strategi bör förvärvet 
genomföras. Denna uppfattning delar alla men Calle Froste är negativt inställd till 
företagsförvärv som metod.  
 
Göran Espelund tycker att det positiva med företagsförvärv är att det kan skapa synergier. 
Han påpekar dock att det uppköpta företaget skall vara lätt att integrera för att det skall ge 
positiva effekter. Anders Siwertsson nämner andra positiva saker som att det köpande 
företaget erhåller kompetens som de ej har och att de även kan få en större kontroll genom 
tillverkningskedjan. Dessa motiv som Göran och Anders nämner tar även Sevenius (2003) 
upp5. 
 
Christian Johannesson och Christian Ewe tar upp ett intressant fenomen inom företagsförvärv. 
Båda säger att det råder en viss av modetrend att göra företagsförvärv, denna trend är väldigt 
beroende av var i konjunkturcykeln som ekonomin befinner sig.  
 
Calle Frostes åsikt kring företagsförvärv skiljer sig från de andra. Han tycker att det är en 
dålig metod som är svår i vissa fall att genomföra. Detta stöds av Orrbecks (2006) 
 
 
3 s.11 i den Teoretiska referensramen 
4 s.12 i den Teoretiska referensramen 
5 s.15 i den Teoretiska referensramen 
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bok att ca 2/3 alla företagsförvärv som genomförts ej har motsvarat förväntningarna och 
därför klassats som misslyckade6. 
 
Hur företagsförvärv uppfattas av marknaden beror i det stora dels på prisnivån i köpen men 
också hur tydligt aktieägarna kan se att köpet gynnar dem på kort sikt. FB påtalar också att 
marknaden tar emot det positivt om det bidrar till en EPS ökning d.v.s. att vinsten per aktie 
ökar. Ytterliggare en positiv effekt som förärv förmedlar tycker Anders Siwertsson är att det 
tyder på att företagsledningen har långsiktiga strategier och handlingskraft att genomföra 
dem.   
 

5.5 Finansiella tillgångar 
Majoriteten av våra intervjupersoner tycker inte att företag skall använda sina kassor till att 
investera i finansiella tillgångar om de inte har det som kärnverksamhet. Om ett företag 
genomför köp av finansiella tillgångar i spekulativt syfte leder det till förvirring på marknaden 
och det skulle då tas emot negativt av marknaden. 
 
Göran Espelund och Anders Siwertsson tycker dock att företagen skall köpa finansiella 
tillgångar endast i syftet att förvalta likviditeten så att den skyddas mot inflationen. På så vis 
värdesäkrar de sina kassor för kommande investeringar. 
 

5.6 Aktörernas rangordning av alternativen 
Nedan visas en sammanställning av våra intervjupersoners rangordning. De fick placera 
alternativen efter siffrorna ett till fyra där ett är det bästa alternativet. 
 
 

  A. S C. J C. E G. E FB C. F 

Återköp 3 2 3 3 3 1 
Utdelning 1 3 2 2 2 2 

Företagsförvärv 2 1 1 1 1 3 
Finansiella tillgångar 4 4 4 4 4 4 

 
Företagsförvärv rankas som det bästa alternativet att genomföra då företag har för stor kassa. 
Därefter kommer utdelning följt av återköp. Sist kommer köp av finansiella tillgångar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 s.15 i den Teoretiska referensramen 
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6 Slutsats 
De svenska börsbolagen har i nuläget en väldigt god likviditet. Vi kan i vår studie konstatera 
att marknaden vill att företagen skall genomföra tre av de fyra alternativ som vi trodde var 
möjliga. De alternativ marknaden vill se är utdelning, återköp och företagsförvärv. Dock vill 
våra representanter från marknaden aldrig att ett rörelsedrivande företag skall genomföra köp 
av finansiella tillgångar om de inte har det som kärnverksamhet.  
 
Marknaden vill i första hand se företagsförvärv, förutsatt att det förvärvade bolaget ingår i den 
långsiktiga strategin. Det skall dock tilläggas att det råder en modetrend som följer 
konjunkturen i företagsförvärv. I de fall företagsförvärv inte går att genomföra vill marknaden 
att pengarna skall återföras till aktieägarna genom utdelning. Utdelning utgör till stor del 
grunden för den långsiktiga värderingen av aktien. Det sista alternativet som företagen skall 
genomföra enligt marknaden är återköp. Detta är en företeelse som är tämligen ny i Sverige 
vilket kan förklara att det inte är ett lika populärt alternativ som utdelning.   
 
 

6.1 Fortsatt forskning 
Genom vårt arbete har vi nu kunnat fastställa att marknaden främst vill se att företag med 
stora kassor förvärvar andra bolag. Vi finner detta anmärkningsvärt med tanke på det stora 
antal misslyckade företagsförvärv som statistik visar. Vad är det då som gör att marknaden 
verkligen vill se denna form av agerande. Är det så att statistiken är missvisande och att 
företagen egentligen lyckas med sina förvärv? Eller kan det vara så att företagen visar för 
positiva kalkyler vid förvärv som sen blir svåra att uppfylla? Det vore även intressant att 
studera konjunkturcykelns påverkan på trenderna i företagsförvärven 
 
Ytterligare en aspekt som vi vill studera närmare när vi nu kan konstatera hur marknaden vill 
att företagen med stora kassor skall agera, är det omvända förhållandet hur företagen ser på 
alternativen. Detta tycker vi vore intressant eftersom det trots allt är de som driver den dagliga 
verksamheten och därför borde veta vad som är bäst för företaget.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 
Problemformulering 
På vilka sätt kan företag med stora kassor agera och hur vill marknaden att de ska agera? 
 
 
Allmänna frågor 
Vad är din befattning och hur ser din yrkesroll ut? 
 
Vad anser du om de svenska börsbolagens likviditet? 
Skiljer sig uppfattningen åt om du bara ser på de svenska bolagen på large cap listan? 
 
När tycker du att ett företag har för stor kassa? 
 
I de fall de har för stor kassa, vad tycker du att de skall göra med sina pengar? 

 
Hur mycket använder ni er av modeller vid analyser av företag och i så fall vilka 
modeller?  
 
Pay-off? 
Nuvärde? 
Capm? 
 
 
Återköp 
Vad tycker du allmänt om återköp? 
När är det aktuellt för ett företag med återköp? 
Lämpar sig återköp bättre för en viss typ av företag än för andra? 
Hur tar marknaden emot ett besked om återköp? 
Används återköp för att driva upp den egna aktiekursen? 
Hur medvetna tror du aktieägarna är gällande innebörden av återköp? 
 
Utdelning 
Vad tycker du allmänt om utdelning? 
När är det aktuellt för ett företag med utdelning? 
Lämpar sig utdelning bättre för en viss typ av företag än för andra? 
Hur tar marknaden emot ett besked om utdelning? 
Används utdelning för att driva upp den egna aktiekursen? 
Hur medvetna tror du aktieägarna är gällande innebörden av utdelning? 

 
Företagsförvärv 
Vad tycker du allmänt om företagsförvärv? 
När är det aktuellt för ett företag att göra företagsförvärv? 
Lämpar sig företagsförvärv bättre för en viss typ av företag än för andra? 
Hur tar marknaden emot ett besked om företagsförvärv? 
Används företagsförvärv för att driva upp den egna aktiekursen? 
Hur medvetna tror du aktieägarna är gällande innebörden av företagsförvärv? 
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Köp av finansiella tillgångar 
Vad tycker du allmänt om köp av finansiella tillgångar? 
Räknar du köp av aktier som företagsförvärv eller som köp av finansiella tillgångar? 
När är det aktuellt för ett företag att köpa finansiella tillgångar? 
Lämpar sig köp av finansiella tillgångar bättre för en viss typ av företag än för andra? 
Hur tar marknaden emot ett besked om köp av finansiella tillgångar? 
Används köp av finansiella tillgångar för att driva upp den egna aktiekursen? 
Hur medvetna tror du aktieägarna är gällande innebörden av köp av finansiella tillgångar? 

 
Flerval  
Rangordna vilket alternativ som du tycker är bäst att ett företag skall göra. 
Från 1-4 där 1 är bäst. 
 
Utdelning 
Återköp  
Företagsförvärv 
Köp av finansiella tillgångar 
 
Kommentarer kring valen och alternativen. 
 
Hur reagerar marknaden på dessa olika alternativ? 
 
 
 
Avslutning 
Tror du att alla aktörer på marknaden skulle ge samma svar som dig på våra frågor? 
Eller råder olika åsikter mellan olika företag? 
 
 
Tack för hjälpen och din medverkan! 
Ulf & Anders 

 
 


