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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka ifall det finns ett samband mellan företagens aktielikviditet 

och deras utdelningspolicy samt hur detta eventuella samband förefaller. Det undersöks utifrån 

forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska 

aktiebolag?”. Aktielikviditet är ett begrepp som beskriver hur likvid en aktie är, det vill säga 

hur ofta den säljs och köps på börsen (Banerjee et al. 2007). En aktie med hög aktielikviditet är 

därför lättare att sälja än en aktie med låg aktielikviditet (ibid). Inom tidigare forskning har 

aktielikviditet undersökts och huruvida detta påverkar företags utdelningspolicy på den 

amerikanska respektive kinesiska marknaden och påvisat att det finns ett samband mellan dessa 

(Banerjee et al. 2007; Jiang et al. 2017). Deras samband var däremot tvärtemot varandra (ibid), 

varför det är intressant att undersöka hur sambandet förefaller på den svenska marknaden.  

 

Hur likvid en aktie är påverkar aktieägarnas likviditetsbehov, då de lättare kan sälja en aktie 

med hög aktielikviditet och på så sätt skapa sig en “hemmagjord” utdelning (Banerjee et al. 

2007). Tvärtom har en aktieägare som innehar mindre likvida aktier svårare att sälja dessa och 

är därmed i större behov av en generös utdelningspolicy för att tillfredsställa sitt 

likviditetsbehov (ibid). En generös utdelningspolicy är konsekvent med teorin Shareholder 

Value Maximization (Bento et al. 2016), vilken är central i denna studie. Teorin handlar om att 

företag kontinuerligt ska sträva efter att maximera värdet för aktieägarna (ibid).   

 

Forskningsfrågan har undersökts utifrån en kvantitativ ansats med tvärsnittsdata i en multipel 

regressionsanalys. Inför undersökningen konstruerades antagandet att börsnoterade aktiebolag 

på den svenska marknaden är mer benägna att betala utdelning när de har låg aktielikviditet 

jämfört med hög aktielikviditet. Antagandet utformades med utgångspunkt i tidigare forskning. 

Studiens empiri kunde bekräfta detta antagande, även om sambandet var svagt. Det samband 

som återfanns kunde kopplas samman med relevanta teorier som signaleringshypotesen och 

Shareholder Value Maximization och därigenom visa att aktielikviditet har en betydelse för 

aktieägare och företags utdelningspolicys. 

 

Sökord: Aktielikviditet, utdelningspolicy, Shareholder Value Maximization, 

informationsasymmetri. 

 



Abstract 

This paper aims to investigate whether there is a relationship between stock liquidity and 

companies’ dividend policy and if there is, how this relationship appears. Stock liquidity shows 

how liquid a stock is which means how often it is traded on the Stock market (Banerjee et al. 

2007). A stock with high liquidity is easier to sell than a stock with low liquidity because the 

more liquid a stock is, the higher the demand (ibid). Previous research on the American and 

Chinese markets has found a connection between stock liquidity and dividend policies 

(Banerjee et al. 2007; Jiang et al. 2017), though this connection has appeared differently in each 

research project. This makes the subject interesting to investigate further and on other markets 

such as the Swedish market. 

 

Stock liquidity has an impact on stockholders’ liquidity needs because owners of more liquid 

shares can sell their shares to create “homemade” dividends (Banerjee et al. 2007). Therefore, 

shareholders of less liquid stocks must rely heavily on dividends to satisfy their liquidity needs 

and has a larger interest in a generous dividend policy (ibid). A generous dividend policy is 

consistent with the theory Shareholder Value Maximization (Bento et al. 2016), which is a 

central part of this paper. The theory expresses that a company's main goal should always imply 

maximizing the value for their shareholders (ibid). 

 

To answer this essay´s research question “How does stock liquidity impact the eventual 

dividend within companies listed on the Swedish stock market?”, this paper uses a quantitative 

approach with cross-sectional data in a multiple regression analysis. An assumption on the 

outcome of the analysis was deduced from earlier research. The assumption was that Swedish 

companies with low stock liquidity would be less inclined to initiate dividends than companies 

with high stock liquidity. This paper could confirm the assumption earlier described, but the 

conjunction was rather weak. The relationship found between stock liquidity and dividend 

policy could relate to theories such as Shareholder Value Maximization and the Signalling 

hypothesis. Therefore, this paper could confirm that stock liquidity has an impact on 

stockholders and companies´ dividend policies.   
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1. Inledning 

 
Inom detta avsnitt kommer studiens ämne, inriktning, forskningsområde samt avgränsning att 

presenteras. Inledningsvis beskrivs innebörden av en aktie samt aktieägarnas intressen på en 

mer övergripande nivå. Vidare förklaras aktielikviditet, vilket sedan kopplas samman med 

företagens utdelningspolicy. Därefter diskuteras informationsasymmetri samt 

transaktionskostnader och deras koppling till aktielikviditet. Hädanefter beskrivs en mer 

djupgående problematisering för att ge läsaren en förståelse för vad som ska undersökas och 

varför. Avslutningsvis presenteras studiens forskningsfråga, syfte, avgränsning samt 

disposition. 

 
 

Aktier är andelar av ett aktiebolag vilka ger innehavaren rösträtt i bolaget samt rätt till 

aktiebolagets nuvarande och framtida vinst (Avanza u.å. a). Privatpersoner kan anskaffa sig 

aktier genom att aktier säljs på en börs, exempelvis Nasdaq, förutsatt att aktierna är 

börsnoterade (Avanza u.å. c). En av de främsta anledningarna till varför privatpersoner köper 

aktier är en förhoppning om att aktiekursen i framtiden kommer öka, vilket gör att de då kan 

sälja aktien till ett högre värde än inköpspriset (ibid).  

 

Aktiekursen styrs av hur högt utbudet och efterfrågan är på den särskilda aktien (Avanza u.å. 

b). Exempelvis om efterfrågan är hög och utbudet är lågt, kommer aktiekursen att stiga i värde, 

medan vid en låg efterfrågan och högt utbud sjunker aktiekursen (ibid). Därmed är aktiekursen 

ett resultat av överenskommelser mellan säljare och köpare om aktiepriset (ibid). Priset på en 

aktie varierar av olika anledningar, till exempel ekonomiska rapporter från företag samt utbudet 

och efterfrågan på aktiemarknaden (ibid). Även företags förmåga att betala utdelning påverkar 

aktiepriset (Swedbank u.å.). 

 

Beslut om ett aktiebolags utdelning fattas på årsstämman baserat på aktiebolagets 

årsredovisning och rekommendationer från företags styrelse (Avanza u.å. a). Alla företag ger 

dock inte utdelning, vilket ofta beror på att de har investeringsmöjligheter (ibid). När företag 

återinvesterar sin vinst i verksamheten kan det i det långa loppet ge aktieägarna en högre 

avkastning (ibid). Genom sådana investeringar kan aktiebolagets värde öka vilket leder till att 

aktiens värde ökar, något som är till nytta för aktieägarna (Swedbank u.å.). Enligt Rieg (2015) 

bör maximering av aktieägarnas intressen vara det primära målet för företag. Därmed bör chefer 

ta beslut som leder till långsiktigt värdeskapande för aktieägarna, vilket bland annat mäts genom 

aktiens marknadsvärde över tid (Laux 2010).  

 

Utdelning kan vara ett sätt för aktieägare att tillfredsställa sina likviditetsbehov när deras 

förmögenhet är investerad i aktier (Banerjee et al. 2007). Ett alternativ för aktieägare med 

likviditetsbehov är att sälja delar av sitt aktieinnehav och på det sättet skapa “hemmagjord” 

utdelning (ibid). Alla aktier är dock inte lika efterfrågade, vilket påverkar försäljningen av dem 

(Avanza u.å. b). När en aktie aktien har en låg omsättning, det vill säga när den köps och säljs 
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sällan, är aktien svårare att sälja (Banerjee et al. 2007). Detta kallas aktielikviditet. Hur likvid 

en aktie är kan bero på flera faktorer, exempelvis företagets lönsamhet, storlek samt 

tillväxtmöjligheter (ibid). Då mer likvida aktier är lättare att sälja behöver investeraren inte 

drabbas av de transaktionskostnader som kan uppstå till följd svårigheter att sälja aktien (ibid). 

Till exempel kan dessa aktieägare tvingas acceptera ett lägre pris än utgångspriset på grund av 

att aktien i fråga inte är tillräckligt efterfrågad (ibid). Därför leder högre aktielikviditet till lägre 

transaktionskostnader (ibid). 

 

I Miller och Modiglianis (1961) teoribildning av irrelevance proposition, där de menar att 

utdelning är irrelevant för företagsvärde, utgår de från en perfekt marknad utan 

transaktionskostnader. Det är inte fallet i verkligheten då transaktionskostnader förekommer 

dagligen på den finansiella marknaden (ibid). Exempelvis de transaktionskostnader som 

tidigare nämnts. Banerjee et al. (2007) menar därför att en konsekvens av irrelevance 

proposition är att ägare av likvida aktier lika gärna kan sälja en del av sina aktier istället för att 

invänta utdelning. Ägare av aktier vilka har en låg aktielikviditet har dock svårare att agera på 

detta sätt då försäljningen kan medföra högre transaktionskostnader (ibid). För dessa aktieägare 

kan därmed en aktieutdelning innebära att de får tillgång till den likviditet de behöver utan att 

drabbas av de transaktionskostnader som kan uppstå (ibid). 

 

1.1 Problembakgrund 

Smith och Rönnegard (2016) har visat att prioritering av aktieägarnas intressen är den sociala 

normen bland chefer inom aktiebolag. Dessa intressen innebär bland annat att aktieägarna vill 

få ut den högsta avkastningen på sina aktier samt den största vinsten på kort sikt till lägsta givna 

risknivå (Laux 2010). Detta resulterar i att företagen tenderar att ta kortsiktiga beslut för att 

gynna aktieägarnas finansiella intressen, vilka tas på bekostnad av företagens långsiktiga 

värdeskapande (Rieg 2015). Hög press från kapitalmarknaden kan också vara en anledning till 

företagens fokusering på att öka sina kortsiktiga resultat (Chen et al. 2015). Denna ökade press 

drabbar främst företag som har en hög aktielikviditet (ibid). 

 

Vidare kan en hög aktielikviditet öka risken för att företag blir förvärvade (Fang et al. 2014). 

Kyle och Vila (1991) menar att när ett företags aktier säljs mycket på börsen ger det kamouflage 

åt utomstående som kan köpa en betydande andel av företaget utan att bli uppmärksammade. 

Detta kan enligt Fang et al. (2014) vara en anledning till kortsiktighet då chefer vill skydda sig 

mot förvärv genom att öka resultaten i nära framtid. När risken för företagsförvärv är stor kan 

företaget komma att sälja tillgångar för att höja sitt resultat och aktiepris vilket ofta sker på 

bekostnad av deras långsiktiga lönsamhet (Stein 1988). Ett högre aktiepris höjer tröskeln för 

utomstående att förvärva företaget (Fang et al. 2014). En annan källa till kortsiktighet för 

aktiebolag med hög aktielikviditet kan vara att de lockar flyktiga investerare vilka har korta 

aktieinnehav och ständigt letar efter ny avkastning (ibid). Dessa investerare kan komma att 

pressa chefer till att inte investera i innovationer utan istället koncentrera sig på kortsiktig 

avkastning (ibid). När företag fokuserar för mycket på sitt kortsiktiga resultat, påverkar det 
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företagens långsiktiga möjligheter och potentiella lönsamma investeringsprojekt (Davies et al. 

2013). 

 

Enligt Jiang et al. (2017) kan en högre aktielikviditet öka företagens benägenhet att föreslå 

utdelning. Däremot kan en ökad utdelning påverka företagens möjlighet att investera i nya 

projekt då det minskar företagens betalningsförmåga, vilket kan leda till en minskad tillväxt 

(Fairchild 2010). Problemet med att ha utdelning som utgår från aktielikviditet är att företagen 

genom sin utdelning signalerar hur företaget presterar i dagsläget och hur dess resultat förväntas 

bli framöver (ibid). Denna signal lockar möjliga investerare, vilket ger ledningen incitament att 

initiera en högre utdelning (ibid). På grund av informationsasymmetrin på marknaden, där 

aktieägarna och investerarna inte besitter samma information som företaget själva, finns 

möjligheten att locka investerare genom signalering (Bergh et al. 2018). Detta fenomen har i 

teorin benämnts signaleringshypotesen (ibid). Däremot kan aktielikviditet minska 

informationsasymmetrin mellan interna och externa aktörer då en hög aktielikviditet medför ett 

ökat informationsskapande (Jiang et al. 2017). Det beror på att en högre aktielikviditet leder till 

ett mer frekvent informationsutbyte (ibid). Detta gör det möjligt för aktörerna på marknaden att 

ta del av information som inte syns i priset (ibid).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns empiriskt bevis på att stora och lönsamma företag mer sannolikt betalar utdelning 

medan företag med stora tillväxtmöjligheter troligen inte betalar utdelning (Coulton & Ruddock 

2011). Banerjee et al. (2007) har i sin studie om aktielikviditets påverkan på företags 

utdelningspolicy studerat om det går att förutse andelen företag som kommer betala utdelning. 

Med enbart företagsspecifika egenskaper, som exempelvis storlek och lönsamhet, kunde 

Banerjee et al. (2007) inte på ett godtagbart sätt förutse detta. När de inkluderade aktielikviditet 

som förklarande variabel i sin modell fick de en mer tillförlitlig prognos (ibid). Därmed finns 

det belägg för att aktielikviditet har betydelse för företags utdelningspolicy (ibid). 

 

Aktielikviditetens betydelse för företags utdelning visades även i en studie av Jiang et al. 

(2017). I studien fann forskarna att företag på den kinesiska marknaden med högre 

aktielikviditet hade högre utdelning, i såväl mängd som antal, jämfört med företag med lägre 

aktielikviditet (ibid). Jiang et al. (2017) ansåg att det berodde på att informationsasymmetrin är 

mindre i företag med en hög aktielikviditet. Ett omvänt samband mellan aktielikviditet och 

utdelning upptäcktes av Banerjee et al. (2007). De fann att företag med hög aktielikviditet hade 

mindre incitament att initiera utdelning till aktieägarna då de billigt kunde skapa sig en 

“hemmagjord” utdelning genom att sälja aktier (ibid). Banerjee et al. (2007) kunde i en studie 

av den amerikanska marknaden visa på att företag med lägre aktielikviditet mer sannolikt 

kommer att föreslå aktieutdelning. 

 

I ovanstående studier har aktielikviditet undersökts i relation till företags utdelningspolicy på 

den amerikanska samt kinesiska marknaden med skilda resultat. Därmed är det intressant att 

undersöka hur dessa samband ser ut på den svenska marknaden och hur andra faktorer med 
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tidigare dokumenterad inverkan på utdelning påverkar aktiebolag på denna marknad. Genom 

att tillämpa de variabler som ovanstående forskning har använt sig av, kommer denna studie 

besvara nedanstående forskningsfråga. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag? 

 

1.4 Syfte 

Då tidigare studier från andra marknader har visat på ett samband mellan aktielikviditet och 

utdelning är syftet med den här studien att undersöka om ett liknande samband finns på den 

svenska marknaden. Om ett samband återfinns syftar studien vidare till att utforska hur 

sambandet förefaller. 

 

1.5 Avgränsning 

Det finns flera marknadsplatser för aktier i Sverige men Stockholmsbörsen är den största med 

både flest noterade företag och störst omsättning (Nasdaq u.å. b). Därav kommer studien att 

avgränsas till aktiebolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Tidsspannet som tillämpas i 

denna studie är år 2014 till och med år 2017. Denna uppsats avgränsas till de aktiebolag om 

vilka relevant information finns tillgänglig. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 2: Teori  

Det andra kapitlet består av två delar där den första delen innehåller teorier och modeller medan 

den andra innefattar tidigare forskning inom området aktielikviditet. Teorierna som kommer 

behandlas är Shareholder Value Maximization och Value-based Management, vilka grundar sig 

i aktieägarnas intressen. Vidare presenteras informationsasymmetri, agentteorin och 

signaleringshypotesen, vars gemensamma nämnare är den problematik som kan inträffa på 

aktiemarknaden. Avslutningsvis redogörs för tidigare forskning angående aktielikviditet. 

 

Kapitel 3: Metod 

Det tredje kapitlet inleds med en beskrivning av den kvantitativa ansats denna studie har 

tillämpat, följt av en redogörelse för tvärsnittsdesign, vilket är den forskningsdesign som 

använts. Därefter presenteras studiens urval, med ingående information gällande de 

avgränsningar som tillämpats samt hur urvalet praktiskt genomfördes. Vidare presenteras 

tillvägagångssättet som använts vid datainsamlingen följt av en variabel-definition och 

beskrivning av den kvantitativa analysmetod studien har tillämpat. 
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Kapitel 4: Resultat 

Det fjärde kapitlet presenterar studiens resultat utifrån den kvantitativa analysmetod som 

tillämpats. Resultatet består av två multipla regressionsanalyser, då utdelning mätts med två 

olika variabler. Därav har dessa två variabler vardera ställts i relation till företagens 

aktielikviditet, lönsamhet, storlek samt tillväxtmöjligheter. Avslutningsvis presenteras delar av 

två anova-tablåer med en redogörelse för analysernas signifikans.  

 

Kapitel 5: Analys 

Det femte kapitlet består av en analys av det resultat som presenterats i kapitel fyra. Analysen 

är uppdelad i två delar där den första handlar om aktielikviditet och utdelning, medan den andra 

delen handlar om lönsamhet och utdelning. I båda delar analyseras resultatet utifrån de teorier 

och tidigare forskning som kapitel två har bearbetat.  

 

Kapitel 6: Diskussion 

Det sjätte kapitlet inleds med en avslutande diskussion där en sammanfattning av den 

information som framkommit i analysen presenteras. Vidare diskuteras hur dessa samband kan 

ha uppkommit samt hur signifikanta sambanden är. Därefter presenteras studiens metodkritik, 

där studiens metodval, urvalsram och genomförande granskas utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt.  

 

Kapitel 7: Slutsats 

Studiens sjunde och sista kapitel innefattar en kortfattad redogörelse för de slutsatser som 

kunnat dras utifrån studiens resultat. Därefter presenteras förslag till vidare forskning där 

intressanta ämnen och problem som upptäckts i samband med denna studies genomförande, 

kommer nämnas.  
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2. Teori 

 
I detta avsnitt presenteras teorier och tidigare forskning för att ge läsaren en djupare inblick i 

ämnet samt ge stöd åt den information som presenterats ovan. Teorierna som kommer tillämpas 

handlar bland annat om aktieägarnas intressen, marknaden samt utdelningspolicys. Dessa 

teorier är Shareholder Value Maximization, Value-Based Management, 

informationsasymmetri, agentteorin samt signaleringshypotesen. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning inom ämnet där studiernas huvudsyften samt resultat kommer redovisas. 

 
 

2.1 Shareholder Value Maximization 

Shareholder Value Maximization (SVM) är en ideologi som syftar till att företagen ska ta beslut 

som i första hand gynnar aktieägarnas intressen (Bento et al. 2016). Teorin kan ibland benämnas 

Stockholder Wealth Maximization (Laux 2010). Ideologin har länge varit en central del inom 

företagsteorier samt praktik (Bento et al. 2016). Vidare är teorin konsekvent med både 

Shareholder theory och agentteorin (ibid). SVM är även nära sammankopplad till Shareholder 

Primary Norm som innebär att cheferna och ledningen bör ta beslut som i första hand gynnar 

aktieägarna och som tas på bekostnad av företagens egna intressen (ibid). 

 

Enligt SVM ska företagen sträva efter ett långsiktigt värdeskapande men det starka fokuset på 

aktieägarnas intressen leder ibland till det motsatta. Det beror på företagens strävan efter att 

maximera den kortsiktiga vinsten samt utdelning per aktie för att gynna aktieägarna samt locka 

investerare. Detta beteende kan däremot medföra negativa konsekvenser för företagen. 

Investerare väljer hellre företag som har en mer regelbunden avkastning, vilket i sin tur innebär 

att företag vars utdelning fluktuerar mycket kan tappa investerare. Dessutom måste företag även 

ta hänsyn till intressenterna när de tar beslut som ska maximera värdet för aktieägarna, vilket 

kan vara en utmaning då deras intressen kan skilja sig åt. (Laux 2010) 

 

Värdeskapande för aktieägarna mäts genom marknadspriset av företagets aktie över tid. 

Därmed är det av stor vikt att företag besitter kunskap kring de faktorer som påverkar 

marknadspriset av deras aktie. Dessa faktorer är exempelvis marknadseffektivitet, risk samt 

avkastning. För att på bästa sätt skapa maximalt värde för aktieägarna bör företagen maximera 

avkastning per riskenhet eller minimera risken per avkastningsenhet. Detta beror på att 

investerare är riskaverta, vilket innebär att de vill ha den maximala vinsten till lägsta givna 

risknivå. Eftersom företagen är agenter gentemot aktieägarna är det av stor vikt att företagen 

tar hänsyn till det i deras beslutsfattande. (Laux 2010) 

 



7 
 

2.2 Value-Based Management 

Value-Based Management är ett tankesätt som enligt Robert Rieg definieras “a mind-set where 

everyone in the organization learns to prioritize decisions based on their understanding of how 

those decisions contribute to corporate value”. Utifrån denna managementteori bör företagen 

sträva efter att maximera sitt värde när de fattar beslut inom följande företagsaktiviteter; 

strategisk planering, budgetering, mätning av företagets prestationer, allokering av resurser 

samt intern och extern kommunikation. (Rieg 2015) 

 

Tankesättet innebär att värdeskapandet bör vara det centrala inom företagets verksamheter 

(Rieg 2015). Hur väl detta uppnås mäts med såväl finansiella som icke-finansiella mått 

(Moskalev & Park 2010). De finansiella måtten innefattar exempelvis tillväxt och vinst (ibid). 

Medan de icke-finansiella måtten handlar om hur väl värdeskapandet tillfredsställer de olika 

aktörernas intressen (ibid). Dessa aktörer är bland annat anställda, leverantörer samt kunder 

(ibid). För att på bästa sätt uppfylla dessa mål bör Value-Based Management implementeras i 

företagets kultur, vilket då skapar tydligare incitament för företaget att ta beslut som skapar 

maximalt värde inom företagets samtliga avdelningar (ibid). Enligt Bento et al. (2016) ska dessa 

beslut i första hand tas i enlighet med aktieägarnas intressen på bekostnad av företagens egna 

intressen. 

 

2.3 Informationsasymmetri 

På en perfekt kapitalmarknad har alla aktörer fri tillgång till all information som kan ha 

påverkan på priset på en underliggande tillgång (Miller & Modigliani 1961). Detta är dock 

främst ett teoretiskt antagande som inte kan återfinnas i verkligheten (ibid). På marknaden råder 

fenomenet informationsasymmetri, vilket innebär att någon eller några aktörer på marknaden 

besitter mer inneboende kunskap om exempelvis ett företag än övriga aktörer (Bergh et al. 

2018). Detta fenomen är dock diffust och är mer ett grundläggande antagande som används 

inom flera ledande teorier (ibid), exempelvis signaleringshypotesen (Fairchild 2010). 

 

Informationsasymmetri uppkommer främst i sammanhang där den ena parten har tillgång till 

privat eller privilegierad information, vilket innebär att det bara är ett fåtal aktörer som kan få 

tillgång till den informationen. Detta leder till informationsasymmetri mellan dessa få aktörer 

och de aktörer som skulle kunnat dra nytta av den informationen. Aktörerna i detta fall kan 

innebära interna inom företaget samt externa som kunder och leverantörer. 

Informationsasymmetrin som kan uppstå internt inom företaget, orsakas av att en avdelning 

besitter mer information om exempelvis utvecklingspotential än övriga avdelningar. (Bergh et 

al. 2018) 
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2.4 Agentteorin 

Agentteorin belyser ett samspel mellan två parter där den ena parten, exempelvis en chef, ger 

uppgifter till en annan part, exempelvis en anställd, som den anställde ska utföra enligt chefens 

intressen (Yu & To 2011). Detta samspel kan på aktiemarknaden innebära att företagen är 

agenter åt aktieägarna och därmed ska deras arbete utföras i enlighet med aktieägarnas intressen 

(ibid). Själva essensen av teorin är dock att de båda parternas intressen ofta skiljer sig från 

varandra (ibid). Dessutom råder informationsasymmetri mellan dessa parter, vilket försvårar 

aktieägarnas möjligheter att kontrollera att företagets arbete går i linje med deras intressen 

(ibid). Vidare skiljer sig riskpreferenserna mellan de båda parterna, vilket kan resultera i olika 

konsekvenser om den anställde utför arbetet istället för chefen själv (ibid). En av dessa 

konsekvenser är agentkostnader (Frank & Obloj 2013). 

 

Enligt Yu & To (2011) kan dessa agentkostnader minska genom att det skapas incitament för 

den anställde att utföra arbetet utifrån chefens intressen. Dessa incitament skulle exempelvis 

kunna vara av finansiell karaktär (Frank & Obloj 2013). Problemet med detta är däremot att 

den anställde innehar förhandlingsmakt då den ska utföra arbetsuppgifter för någon annans 

räkning (ibid). Detta innebär att de kan kräva en större finansiell kompensation för att utföra 

jobbet (ibid). Förhandlingsmakten blir dessutom större i de sammanhang där den anställde har 

en specialkompetens för den särskilda arbetsuppgiften (ibid). Även om anställda med 

specialkompetens leder till en ökad produktivitet och ett högre värdeskapande, resulterar detta 

också i en ökad informationsasymmetri, vilket i sin tur leder till ökade agentkostnader (ibid). 

 

2.5 Signaleringshypotesen 

Signaleringshypotesen innebär att företagen signalerar genom sin utdelning hur de förväntar sig 

att sitt framtida resultat kommer se ut (Fairchild 2010). Hypotesen grundar sig i den 

informationsasymmetri som råder på marknaden (Bergh et al. 2018). Företags utdelningspolicy 

har ett visst informationsvärde då det kan ge aktieägare information kring företagets interna 

förväntningar kring framtida lönsamhet (Miller & Modigliani 1961). Detta är intern information 

som aktörer på marknaden annars inte hade fått tillgång till (ibid). Dock kan marknadens 

tolkning av förändringar i utdelningspolicyn vara felaktig då det kan vara ett försök från 

företagets sida att manipulera sitt aktievärde eller en förändring av andra anledningar (ibid). 

 

Utdelningens signaler kan tolkas olika på marknaden beroende på vem som uppfattar signalen. 

Exempelvis kan en högre utdelning signalera att företagen tror att deras vinster kommer öka 

men det kan också tolkas som att företaget saknar tillväxtmöjligheter. Medan en minskad 

utdelning antingen kan signalera att företaget inte kommer öka sin inkomst eller att de har starka 

tillväxtmöjligheter. (Fairchild 2010) 
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2.6 Tidigare forskning 

Det finns ett flertal forskare som tidigare undersökt aktielikviditet och hur den påverkar olika 

delar av företagande, exempelvis utdelning, finansiell kortsiktighet, företags resultatfokus samt 

risk för konkurs. Brogaard et al. (2017) har undersökt det sistnämnda i relation till 

aktielikviditet. Forskarna i den studien antar att det finns ett samband mellan aktielikviditet och 

företagens risk för konkurs (ibid). Detta samband innebär att en ökad aktielikviditet kommer 

öka risken för konkurs, då detta försvårar handeln när aktierna säljs allt för ofta, vilket orsakar 

fel prissättning och högre volatilitet (ibid). Samtidigt antar de att en hög aktielikviditet kan 

förbättra priseffektiviteten genom att mer likvida aktier gör det lättare för investerare att sälja 

dessa (ibid). 

 

Chen et al. (2015) har undersökt aktielikviditeten i relation till kortsiktighet och hur detta 

påverkar företagens fokus på sin prestation. I denna studie antar forskarna att intensiteten av 

företagets resultathantering påverkas av aktielikviditeten samt att en högre aktielikviditet leder 

till att företagen fokuserar och hanterar sitt resultat sämre (ibid). Likt Chen et al. har Fang et al. 

(2009) studerat aktielikviditets påverkan på företagens lönsamhet. Forskarna antar att 

aktielikviditet har en positiv påverkan på företagens prestation genom att det minskar företagens 

kortsiktighet och agentkostnader (ibid). Denna studie följdes upp av Fang et al. (2014) med en 

undersökning om aktielikviditet och företags innovationer. I studien användes aktielikviditet 

som ett tecken på kortsiktighet och det antogs att företag med hög aktielikviditet inte 

investerade lika mycket i innovationer som ett företag med lägre aktielikviditet (ibid). 

 

Banerjee et al. (2007) har undersökt hur aktielikviditet påverkar företags utdelningspolicy, 

utifrån deras hypotes att det finns ett samband mellan dessa. Deras undersökning grundade sig 

i Miller och Modiglianis irrelevance proposition (ibid). Samtliga studier ovan är baserade på 

den amerikanska aktiemarknaden (Brogaard et al. 2017; Chen et al. 2015; Fang et al. 2009; 

Fang et al. 2014; Banerjee et al. 2007). 

 

Jiang et al. (2017) har i sin studie utgått från Miller och Modiglianis irrelevance proposition 

och Banerjee et al.s studie, inom vilken forskarna undersöker aktielikviditetens relation till 

företagens utdelningspolicy. Jiang et al. (2017) anser att Miller och Modigliani samt Banerjee 

et al. inte tar hänsyn till den informationseffekt aktielikviditet har på företagets 

utdelningspolicy. Därav har Jiang et al. (2017) valt att undersöka detta på den kinesiska 

marknaden (ibid). 

 

Inom samtliga studier återfanns ett flertal samband mellan aktielikviditet och företagens 

verksamhet. Bland annat fann Brogaard et al. (2017) i sin studie att en högre aktielikviditet 

minskade företagets risk för konkurs. Detta berodde på att en högre aktielikviditet förbättrade 

priseffektiviteten och därmed också informationseffektiviteten (ibid). Aktielikviditetens 

påverkan på informationsutbytet har även bekräftats av Jiang et al. (2017), vilka fastställde att 

högre aktielikviditet kan reducera informationsasymmetrin genom att mer information skapas. 

Därav är informationens marginalvärde hög när aktielikviditeten är hög (Holmström & Tirole 

1993). För att öka sina handelsvinster kommer spekulanter spendera mer tid på att samla in 
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information (Jiang et al. 2017). Därför kan aktielikviditet generellt mildra agentproblem mellan 

interna och externa aktörer genom att minska informationsasymmetrin och därigenom öka 

utdelningen (ibid). 

 

Chen et al. (2015) fann ett samband som innebar att företag med hög aktielikviditet tenderade 

att fokusera mindre på sin lönsamhet samt att de styrde detta fokus på ett mindre realistiskt sätt. 

Resultatet visade därmed på att det fanns ett kausalt samband mellan aktielikviditet och 

intensiteten av företagets fokus på sitt resultat. Vidare kunde forskarna konstatera att i de fall 

aktielikviditeten var låg fanns ett signifikant och positivt samband mellan företagens 

resultatfokus och kapitalkostnad. Om företagens aktielikviditet var hög återfanns inte detta 

samband. Detta bekräftar forskarnas antagande att företagen tenderar att manipulera resultatet 

i mindre grad ifall deras aktielikviditet är högre, vilket då minskar kortsiktigheten. (Chen et al. 

2015) 

 

Även Fang et al. (2009) fann ett kausalt samband som innebar att företag med en hög 

aktielikviditet hade en positiv påverkan på företags prestation och lönsamhet. Forskarna drog 

slutsatsen att detta berodde på att företaget fick återkoppling via aktiepriset, vilket ökade deras 

prestationer (ibid). Vidare kunde forskarna konstatera att företagens prestation ökade genom att 

företagens lönsamhet blev högre (ibid). Studiens resultat ledde till en undersökning av huruvida 

företagens förbättrade lönsamhet vid en hög aktielikviditet gjorde att deras investeringar i 

innovation minskade (Fang et al. 2014). Fang et al. (2014) kunde visa att det fanns ett negativt 

förhållande mellan aktielikviditet och företagsinnovation, vilket innebar att när företagets 

aktielikviditet ökade sjönk dess interna innovation. Därav investerade företag med hög 

aktielikviditet mindre i innovationer (ibid). 

 

Vad gäller utdelning fann Jiang et al. (2017) utifrån sina analyser att företag med högre 

aktielikviditet hade större benägenhet att betala utdelning jämfört med företag med lägre 

aktielikviditet. De fann även en signifikant skillnad mellan hur stor andel av sitt resultat som 

företag delade ut till sina aktieägare i förhållande till hur hög aktielikviditet de hade. Företagen 

med hög aktielikviditet delade ut 6% mer av sitt resultat än företag med låg aktielikviditet.  

(Jiang et al. 2017) 

 

Tvärtemot Jiang et al.s (2017) resultat fann Banerjee et al. (2007) att företag med en högre 

aktielikviditet hade en minskad benägenhet att betala utdelning. Banerjee et al. (2007) visade 

att innehavare av mindre likvida aktier mer sannolikt kommer bli tilldelade utdelning. Tidigare 

forskning av Fama och French (2001) fann en minskning i företags benägenhet att betala 

utdelning och Banerjee et al. (2007) menar att de i sin studie till en signifikant nivå kan förklara 

denna minskning med en ökning i aktielikviditet. Däremot visade resultatet i Banerjee et al.s 

(2007) studie att företag med en bestående nivå av aktielikviditet på senare år hade en minskad 

benägenhet till att betala utdelning. Detta kan betyda att det finns andra faktorer som har 

påverkat förändringar i utdelning än aktielikviditet (ibid). Dessutom kunde Banerjee et al. 

(2007) även konstatera att sannolikheten för att företag som tidigare har betalat utdelning 

kommer göra det igen var större än för de företag som inte har gjort det innan. 
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Resultatet i Banerjee et al.s (2007) och Jiang et al.s (2017) studier skiljer sig åt, vilket kan bero 

på att deras studier är gjorda på två skilda marknader. Den senare är, som nämnts ovan, baserad 

på den kinesiska marknaden (Jiang et al. 2017). Den kinesiska marknaden hade en del 

utmärkande egenskaper (ibid). Exempelvis har aktieägandet varit mycket koncentrerat i Kina 

vilket innebär att de kontrollerande aktieägarna vanligen har dominerat styrelser och företagens 

ledarskap (ibid). Inom sådana konstellationer fanns det starka incitament hos de koncentrerade 

aktieägarna att betala för lite utdelning då de istället kunde allokera företagets likviditet till sina 

personliga intressen på minoritetsägarnas bekostnad (ibid). Dessa intressen kunde exempelvis 

vara att öka styrelseersättningar eller att överföra tillgångar från företaget till ett lägre pris än 

marknadsvärdet (ibid). Risken för att företag blir förvärvade är mindre på marknader med 

koncentrerat ägande då det är svårare att få tillgång till den mängd aktier som krävs för att få 

kontroll över företaget (ibid). 

 

I Sverige är aktieägandet inte lika koncentrerat som på den kinesiska marknaden då antalet 

aktieägare på den svenska marknaden år 2018 uppgick till 2 140 009 aktieägare. Av dessa dryga 

två miljoner utgörs 86 % av unika privata ägare som i sin tur motsvarar cirka 18 % av Sveriges 

befolkning. Detta tyder på ett mindre koncentrerat ägande på den svenska marknaden vilket gör 

det lättare att förvärva ett bolag genom att köpa aktier i bolaget än på den kinesiska marknaden. 

(Euroclear 2019) 

 

På grund av skillnaderna i aktieägandet mellan den kinesiska och den svenska aktiemarknaden 

är det troligare att resultatet i denna studie kommer vara mer i linje med studien av Banerjee et 

al. (2007) snarare än studien av Jiang et al. (2017). Därav är antagandet för denna studie att 

svenska aktiebolag på Stockholmsbörsen med hög aktielikviditet i mindre utsträckning betalar 

utdelning. Vidare antas även att svenska aktiebolag på Stockholmsbörsen med låg 

aktielikviditet i större utsträckning betalar utdelning. 

 

Om antagandet stämmer innebär det att aktiebolagen värdesätter sina aktieägares intressen då 

de är mer benägna att ha utdelning när deras aktielikviditeten är låg och det är svårt att sälja 

aktien. När deras aktielikviditet är hög är det enligt antagandet mindre troligt att de kommer ha 

utdelning. Banerjee et al. (2007) menar att aktieägare i företag med en hög aktielikviditet istället 

kan sälja sina aktier för att få avkastning och därför har mindre intresse av utdelning. Detta 

innebär att företagen enligt antagandet för den här studien är måna om att maximera 

värdeskapandet för aktieägarna, vilket är linje med Shareholder Value Maximization och 

Value-Based Management. 

 

Eftersom antagandet i den här studien innebär att företagens benägenhet att betala utdelning 

styrs av deras aktielikviditet, antas inte signaleringshypotesen förekomma bland studiens urval. 

Vidare innebär antagandet att aktiebolagen på den svenska marknaden inte påverkas av 

informationsasymmetrin på samma sätt som Jiang et al. (2017) visade att kinesiska aktiebolag 

påverkas. Trots detta kan en hög aktielikviditet bidra till en minskad informationsasymmetri då 

aktier som säljs kontinuerligt på börsen leder till ett ökat informationsskapande (ibid). Detta 

kan resultera i minskade agentkostnader då mer informerade aktieägare lättare kan styra 

företaget (Yu & To 2011). Aktielikviditeten antas dock ha motsatt effekt på 
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informationsasymmetrin och agentkostnaderna ifall den är låg. Avslutningsvis innebär därför 

studiens antagande att aktieägarnas intressen ligger i fokus för samtliga företag medan 

informationsasymmetrin och agentkostnaderna skiljer sig åt beroende på företagens 

aktielikviditet. 
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3. Metod 

 
I följande avsnitt redogörs för de metodval vilka utgör ramen för denna studie kring 

forskningsstrategi och forskningsdesign. Tillvägagångssätt kring urval och avgränsningar 

kommer även presenteras. Därefter beskrivs hur insamlingen av data praktiskt genomförts. 

Genom en operationalisering redogörs för de variabler vilka kommer undersökas i denna 

studie. Vidare beskrivs varje variabel mer ingående med stöd från tidigare forskning. 

Avslutningsvis presenteras den kvantitativa analysmetod som kommer tillämpas i studien för 

att ge läsaren en djupare inblick i hur analysen av data har gått till. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

För att uppnå studiens syfte kommer en kvantitativ ansats tillämpas. Inom kvantitativ forskning 

betraktas forskningsfältet som ett objekt, vilket undersöks med avseende på en eller flera 

variabler. Kvantitativ metodik innebär att objektet som studeras görs mätbart och att 

undersökningsresultaten presenteras numeriskt. Undersökningen genomförs baserad på 

observationer som mäts på ett objektivt sätt. Kvantitativ forskning sker helt på forskarnas 

villkor då den genomförs med envägskommunikation. (Andersen 1994, s. 70) 

 

Denna studie har ett deduktivt angreppssätt. Genom att dra slutsatser härledda från bestämda 

utsagor (Andersen 1994, s. 103) testar deduktiv forskning den existerande teorin (Bryman & 

Bell 2011, s. 31). Deduktiv slutledning är en central del inom ekonomisk vetenskap då den 

fördjupar, säkerställer och utvecklar kunskapen inom området (Andersen 1994, s. 103; 144). 

Det innebär att antaganden utformas med utgångspunkt i teori och tidigare forskning vilka 

kommer testas genom en empirisk studie (Bryman & Bell 2011, s. 31). Denna studie är därför 

uppbyggd utifrån avsnitt 2. Teori. Teorin kommer styra datainsamlingen, då valen av variabler 

är en del av operationaliseringen av antagandet (ibid).  

 

Vetenskapliga teorier är betraktade som pålitliga källor (Eriksson & Hultman 2014, s. 73). Det 

är dock viktigt att överväga hur relevanta teorierna är, genom att studera huruvida teorierna är 

baserade på de senaste forskningsresultaten eller inte samt om teorins grundläggande 

antaganden är giltiga i sammanhanget (ibid). Teorierna denna undersökning bygger på är 

etablerade inom forskningsfältet och har använts i många tidigare studier såväl i närtid (Bergh 

et al. 2018; Coulton & Ruddock 2011; Fang et al. 2014; Jiang et al. 2017) som längre tillbaka i 

tiden (Banerjee et al. 2007; Datar et al. 1998; Fama & French 2001; Kyle & Vila 1991). Detta 

gör teorierna relevanta för denna undersökning.  

 

Kvalitativa forskare har riktat viss kritik mot kvantitativ forskning på grund av deras skilda 

synsätt (Bryman & Bell 2011, s. 182), då kvalitativa forskare istället har ett induktivt synsätt 

(ibid, s. 390). Bland annat anser kritiker att kvantitativ forskning genomför undersökningar där 

respondenterna tas ur sitt sammanhang, vilket försvårar kopplingen mellan forskning och 
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verklighet (ibid). Denna studie använder sig inte av några respondenter, utan de objekt som 

undersöks är abstrakta värdepapper samt finansiell information. Därav är objekten som 

undersöks redan mätbara, vilket gör att de inte behöver tas ur sitt sammanhang. Vidare anser 

kritiker att en kvantitativ forskning är bristande vad gäller precision och riktighet, då de anser 

att det kan vara svårt för forskarna att säkerställa att variablerna verkligen mäter det som ska 

mätas (ibid). I syfte att öka precision och riktighet kommer denna studie därför enbart tillämpa 

variabler som härstammar ur tidigare forskning (Banerjee et al. 2007; Fang et al. 2009; Fang et 

al. 2014; Chen et al. 2015; Jiang et al. 2017). Det finns även kritiker som antyder att kvantitativ 

forskning förlitar sig alltför mycket på mätinstrument (Bryman & Bell 2011, s. 182). Samtidigt 

är mätning väsentligt ifall ett begrepp eller en variabel ska kunna användas i en studie (ibid, s. 

166). Dessutom är mätning ett konsekvent verktyg som har förmågan att upptäcka skillnader 

och samband mellan olika begrepp (ibid), vilket förenklar en replikation av denna studie (ibid, 

s. 179).  

 

3.2 Forskningsdesign 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur svenska aktiebolags utdelningspolicy påverkas av 

aktielikviditet, kommer en tvärsnittsdesign användas. Det innebär att flera fall kommer 

undersökas med en kvantitativ metod (Bryman & Bell 2011, s. 77). Data kommer systematiskt 

samlas in för att undersöka möjliga samband mellan olika variabler (ibid s. 78). Denna 

undersökning kommer vara retrospektiv, då den är baserad på observationer som följer 

populationen bakåt i tiden (Dahmström 2011, s. 401). Traditionen inom tidigare studier på 

forskningsområdet har varit att använda tvärsnittsdata från ett flertal år (Banerjee et al. 2007; 

Chen et al. 2015; Fang et al. 2009).  

 

Studien kommer baseras på paneldata, vilket beskrivs mer ingående i avsnitt 3.3 Urval, med 

observationer från åren 2014–2017. Anledningen till att 2017 valdes som slutår var för att 

försäkra tillgången av data då många företag ännu inte har publicerat all relevant information 

och beslutat om utdelning för år 2018. Valet av 2014 som startår grundar sig i att många företag 

som är noterade på Nasdaq idag, april 2019, har blivit börsnoterade någon under de senaste 10 

åren (Nasdaq u.å. a). Eftersom studien är baserad på paneldata innebär det att många av de 

företag som är börsnoterade idag, april 2019, fick väljas bort i urvalet då de blivit börsnoterade 

inom studiens tidsram (ibid). Om ett tidigare år hade valts, hade fler företag behövt exkluderats, 

vilket skulle ha resulterat i färre företag i urvalet (ibid). 

 

Tvärsnittsdesign kan ofta visa på kopplingar och samvariationer men sällan resultera i kausala 

slutsatser (Bryman & Bell 2011, s. 80). Vid användning av tvärsnittsdesign kan det uppstå 

problem kring tvetydighet avseende orsaksriktning (ibid, s. 80). Vanligen är den interna 

validiteten låg för forskning med tvärsnittsdesign då resultaten mer troligen ger kopplingar och 

samvariationer än kausala slutsatser (ibid, s. 78). Den interna validiteten påverkas av huruvida 

sambanden mellan undersökta variabler är kausala eller inte (ibid, s. 64). 
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3.3 Urval 

Populationen för denna undersökning är svenska aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Undersökningen kommer använda paneldata vilket innebär att objekten, företagen, vid varje 

observation kommer vara de samma (Dahmström 2011 s. 330). Därför kommer enbart ett urval 

genomföras. Anledning till att paneldata kommer användas i denna studie beror på datatillgång. 

Denna studie är baserad på offentlig information från Nasdaq OMX där historiska kurser enbart 

är tillgängliga för företag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen idag, april år 2019. 

Eftersom data från företag som var börsnoterade på Stockholmsbörsen 2014, men därefter har 

avnoterats, inte finns tillgänglig för studiens datainsamling inkluderas enbart företag som var 

börsnoterade under hela perioden år 2014 till och med april 2019. Detta innebär att 

datainsamlingen bestod av företag som börsnoterades år 2013 eller tidigare. Genom att göra 

urvalet på det sättet inkluderades fullständig data från studiens valda tidsram, år 2014-2017. 

Antalet företag som var börsnoterade inom den avgränsade tidsperioden var 211 stycken enligt 

uppgifter från Nasdaq OMX om historiska kurser (Nasdaq u.å. a) 

 

Jiang et al. (2017) begränsade sitt urval till kinesiska aktiebolag med börsnoterade A-aktier 

medan Banerjee et al. (2007) använde sig av ett urval av amerikanska börsnoterade företag av 

vilka de kunde få nog med data för att beräkna sina variabler. I denna studie har likt Banerjee 

et al. (2007) företag, för vilka det inte finns fullständig data tillgänglig, exkluderats ur urvalet. 

Av denna anledning har enbart aktiebolag med samtliga av sina aktier noterade inkluderats i 

denna studie. Bland annat exkluderades företag vars B-aktier var noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm Large-, Mid- eller Small-Cap, men hade A-aktier privat, under åren 2014–2017. 

Exempelvis hade Episurf en femtedel av sina aktier privat (Episurf 2018) och Poolia (2018) 

samt Nilörngruppen (2018) hade en fjärdedel av sina aktier privat år 2017. Medicover hade fler 

A-aktier privat än B-aktier på börsen med sina dryga 81 miljoner A-aktier och 51 miljoner B-

aktier år 2017 (Medicover 2018). När företagets samtliga aktier inte är börsnoterade begränsas 

möjligheterna att räkna ut variabeln Vt/At, vilken kommer presenteras i avsnitt 3.5 Variabel-

definition. Denna exkludering ökar jämförbarheten inom urvalet då en jämförelse mellan 

företag med enbart delar av sina utestående stamaktier börsnoterade och företag med samtliga 

av sina aktier på börsen skulle bli skev. Enligt tradition inom finansiell kvantitativ forskning 

(Banerjee et al. 2007; Brogaard et al. 2017; Fama & French 2001; Jiang et al. 2017) exkluderas 

även finansiella företag från urvalet. 

 

Denna studies urval genomfördes i enlighet med ovan beskrivna avgränsningar, vilket 

resulterade i ett urval bestående av 105 företag. Dessa återfinns i Bilaga 1.  

 

3.4 Datainsamling 

Datan i denna studie är hämtad från totalt 105 företag från och med år 2014 till och med år 

2017. Studien är baserad på data från Nasdaq OMX Stockholm med kompletterande uppgifter 

från företagens årsredovisningar. Den data som hämtats från Nasdaq kommer dels från 

presentationerna av respektive företag på Nasdaq OMX:s hemsida, dels från historiska kurser 

på Stockholmsbörsen. I informationen om historiska kurser hos Nasdaq OMX finns data över 
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samtliga handelsdagar som inträffat för varje nu börsnoterat aktiebolag under gångna år 

tillgängligt. Datainsamlingen har genomförts med utgångspunkt för företagens redovisningsår. 

I de fall företagen har haft ett annat räkenskapsår än januari-december, har datainsamlingen 

anpassats till deras specifika räkenskapsår. Detta förhållningssätt har använts av tidigare studier 

(Fang et al. 2009; Chen et al. 2015). Följande företag omfattades av dessa justeringar: SAS, 

KappAhl, RNB, Systemair och MQ Holdings. All insamlad data sammanställdes i ett Excel-

dokument för analys. 

 

Under datainsamlingen upptäcktes tre bortfall i urvalet. Den främsta anledningen till bortfall 

var att företagen hade väldigt liten, eller ingen, intäkt samt stora underskott. Då dessa företags 

data skulle bli extremdata i sammanhanget klassades dessa som bortfall i studiens 

datainsamling. Även i tidigare studier har extremdata exkluderats, Datar et al. (1998) använde 

denna taktik för att deras analys inte skulle påverkas av avvikande data. Företagen som 

omfattades av detta var Oasmia Pharmaceutical och NeuroVive Pharmaceutical. Även SCA 

klassades som bortfall, då detta företag genomförde en företagsdelning under aktuella år för 

datainsamlingen, vilket får konsekvenser för utdelningen och företaget vilka inte undersöks 

inom ramen för denna studie. 

 

I datainsamlingen framkom även en viss problematik angående valutor. Då vissa företag hade 

en valuta i sin redovisning men utdelning i en annan valuta behövde någon av dessa omvandlas 

för att kunna ställas i relation till varandra i studiens variabler. För att minimera antalet 

omvandlingar är respektive företags data i den valuta deras årsredovisning är dokumenterad i. 

En konsekvens av detta är att datan återfinns i SEK, USD, PLN, EUR och GBP. Detta fungerar 

på grund av att de faktiska beloppen aldrig ställs i relation till varandra, utan enbart kvoter och 

andra beräknade variabler. De valutakurser som har använts i datainsamlingen återfinns i Bilaga 

2. Utdelningen omvandlades enligt valutakurs på dagen för utbetalning, medan aktiepris 

omvandlades med medelvärdet av en tidig och sen valutakurs under aktuellt år. 
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3.5 Variabel-definition 

Namn Definition Variabel Ursprung 

RES “Relative effective spread” Den 

naturliga logaritmen av skillnaden 

mellan genomsnittet av bid-ask och 

average price för varje aktie. 

Aktielikviditet Chen et al. (2015) 

Fang et al. (2009) 

Fang et al. (2014) 

U Om utdelning varit större än noll under 

efterföljande år. 

Utdelning Banerjee et al. 

(2007) 

Jiang et al. (2017) 

U/R Kontantutdelning i relation till resultat. Utdelning Jiang et al. (2017) 

ROA Resultat ÷ Totala tillgångar Lönsamhet Jiang et al. (2017) 

Vt/At [Tillgångar − Bokfört Eget kapital + 

Företagets marknadsvärde] ÷ 

Tillgångar 

Tillväxtmöjligheter Banerjee et al. 

(2007) 

Fama & French 

(2001) 

Jiang et al. (2017) 

LogM Naturliga logaritmen av företagets 

marknadsvärde. 

Storlek Coulton & 

Ruddock (2011) 

Tabell 1. Operationalisering av variabeldefinition. 

 

För att mäta aktielikviditet användes måttet relative effective spread i denna studie. Relative 

effective spread definieras av Chen et al. (2015) som skillnaden mellan handelspriset och 

medelvärdet mellan rådande anbud - order (bid - ask). Det årliga värdet för relative effective 

spread har beräknats som medelvärdet för daglig relative effective spread under respektive 

företags redovisningsår (Fang et al. 2009). När relative effective spread har använts i tidigare 

studier har det beräknats med data på transaktionsnivå (Fang et al. 2009; Fang et al. 2014; Chen 

et al. 2015). På grund av att tillgängligheten av så pass detaljerad data saknades beräknades 

relative effective spread i denna studie med genomsnittliga siffror på daglig nivå. I tidigare 

studier har den naturliga logaritmen av det årliga relative effective använts då relative effective 

spread inte är normalfördelad (Fang et al. 2009; Fang et al. 2014; Chen et al. 2015), vilket även 

användes i denna studie. 

 

Måttet relative effective spread anses som ett av de mest korrekta för att fånga upp företags 

aktielikviditet och används ofta i relation till företagets finansiella likviditetsmått (Chen et al. 
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2015). Desto högre detta värde är, desto lägre är aktielikviditeten (ibid). Måttet har använts i 

många tidigare studier (Fang et al. 2009; Fang et al. 2014; Chen et al. 2015) och anses vara ett 

bra mått för att mäta aktielikviditet (Chen et al. 2015), därmed kan interbedömarreliabiliteten 

för detta mått anses god (Bryman & Bell 2011 s. 176). 

 

I denna studie mättes utdelning som utbetald eller inte utbetald. Denna variabel har använts i 

ett flertal tidigare studier (Banerjee et al. 2007; Jiang et al. 2017). Även en annan variabel 

konstruerad av Jiang et al. (2017) användes för att mäta utdelning där mängden utdelning 

ställdes i relation till företagets resultat. 

 

Utöver aktielikviditet och utdelning mättes även lönsamhet, storlek och tillväxtmöjligheter i 

denna studie. Dessa variabler inkluderades i den empiriska undersökningen då tidigare 

forskning har visat att de påverkar huruvida företag betalar utdelning eller inte (Coulton & 

Ruddock 2011; Fama & French 2001). Lönsamhet mättes som avkastning på totala tillgångar 

(ROA) på samma sätt som i Jiang et al.s (2017) studie, där ROA beräknas som resultat genom 

totala tillgångar. För tillväxtmöjligheter tillämpas en variabel där summan av marknadsvärdet 

på eget kapital och bokförda skulder divideras med totala tillgångar. Denna variabel har tidigare 

använts av Banerjee et al. (2007), Fama och French (2001) samt Jiang et al. (2017). Företagens 

storlek mättes som den naturliga logaritmen av marknadsvärdet, i enlighet med Coulton och 

Ruddock (2011). 

 

3.6 Kvantitativ analysmetod 

Analysen i denna studie genomfördes huvudsakligen med multipel regressionsanalys. Det är en 

statistisk analys, vilken med hänsyn till ett flertal variabler försöker förklara variationen i den 

beroende variabeln (Andersson et al. 1994, s. 79). Jämfört med en enkel regressionsanalys kan 

multipel regressionsanalys vanligen förklara mer av variationen i den beroende variabeln, då 

det går att skilja på effekten olika förklaringsvariabler har på den beroende variabeln (ibid, s. 

92, 94–95). Multipel regressionsanalys har använts i tidigare studier inom samma område 

(Banerjee et al. 2007; Jiang et al. 2017). Jiang et al. (2017) utvärderar betydelsen av 

aktielikviditetens informationseffekt genom att kontrollera efter andra bestämmande faktorer i 

en multipel regressionsanalys. Banerjee et al. (2007) använder en multipel regression, där de 

tar hänsyn till företagsspecifika egenskaper som storlek, lönsamhet och tillväxtmöjligheter för 

att förklara variationen i företags utdelning. 

 

I denna studie är utdelning den beroende variabeln. Två multipla regressionsanalyser har 

genomförts, varav den ena gjordes med variabeln U/R som representant för utdelning, medan 

den andra gjordes med dummyvariabeln U som representant för utdelning. Vid multipel 

regressionsanalys bör antalet förklarande variabler väljas med försiktighet (Andersson et al. 

1994, s. 106).  Alla variabler som är väsentliga för analysen ska inkluderas (ibid, s. 106). För 

att fastställa vilka variabler som är relevanta kan tidigare erfarenhet och uppfattningar från 

experter på området vara en god utgångspunkt (ibid, s. 106). I denna studie genomfördes valet 

av förklarande variabler utifrån tidigare forskning kring utdelningspolicy och utdelning. Fyra 
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förklarande variabler inkluderades i båda analyserna: lönsamhet, aktielikviditet, 

tillväxtmöjligheter och storlek. 

 

Det kan finnas risk för multikollinearitet, det vill säga att det finns en hög korrelation mellan 

de förklarande variablerna (Andersson et al. 1994, s. 105). När två oberoende variabler 

korrelerar i en multipel regression är det svårt att avgöra hur de individuellt påverkar den 

beroende variabeln (Lind et al. s. 509). Om korrelationen mellan två variabler är 0 innebär detta 

att det inte finns någon korrelation (ibid s. 444). I tabellen nedan framgår att det inte fanns 

någon tydlig korrelation, varken positiv eller negativ, mellan de oberoende variablerna i denna 

studie. 

 

 

Variabler Korrelation Variabler Korrelation 

Aktielikviditet - 

Lönsamhet 

-0,0192 Lönsamhet - Storlek 0,1513 

Aktielikviditet - 

Storlek 

0,0537 Lönsamhet - 

Tillväxtmöjligheter 

-0,2319 

Aktielikviditet - 

Tillväxtmöjligheter 

0,017 Tillväxtmöjligheter - 

Storlek 

0,1331 

Tabell 2. Korrelation mellan de oberoende variablerna i studien 
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4. Resultat 

 
Nedan presenteras resultaten av dataanalysen, vilken genomförts i enlighet med beskrivningen 

i avsnitt 4.3 Kvantitativ analysmetod. Analysen utfördes i två omgångar med olika variabler 

som mäter utdelning för att på bästa sätt kunna finna ett resultat. Först presenteras 

regressionsanalysen som gjorts med variabeln för utdelning mätt i förhållande till resultat, U/R. 

Detta mått har sedan ställts i relation till aktielikviditet, lönsamhet, tillväxtmöjligheter och 

storlek. Därefter har en regressionsanalys gjorts där variabeln U har använts som representant 

för utdelning. Denna har sedan ställts i relation till ovan nämnda fyra variabler. Vidare 

presenteras delar av två anova-tablåer, där relevanta värden kommer lyftas fram. 

 

4.1 Utdelning mätt i förhållande till resultat U/R 

Utifrån de regressionsanalyser som genomförts i denna studie, med syftet att besvara 

forskningsfrågan “Hur påverkar aktielikviditet den eventuella utdelningen hos svenska 

aktiebolag?”, har följande samband återfunnits. I den multipla regressionsanalysen där 

utdelning mättes som en kvot i relation till företagens resultatet var samtliga samband av svag 

karaktär. Sambandet mellan utdelning och aktielikviditet samt storlek visade på exakt samma 

trendlinje. Detta innebär att när relative effective spread ökar, minskar utdelningen i förhållande 

till resultatet. Eftersom en hög relative effective spread visar att aktielikviditeten är låg och 

tvärtom (Chen et al. 2015), innebär resultatet i denna studie att när aktielikviditeten minskar, 

minskar även utdelningen i förhållande till företagens resultatet. Sambandet mellan utdelningen 

och företagens storlek visade att desto större företaget är, desto mindre är utdelningen i 

förhållande till företagets resultat (se bild 3 i Bilaga 3). Dessa samband är dock inte markanta, 

vilket innebär att sambanden är svaga och därmed kan det finnas andra faktorer som har en 

starkare påverkan. 

 

 
Bild 1. Regressionsanalysen av relative effective spread i förhållande till företagens utdelning 

i relation till resultatet (Variabel U/R). 
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När utdelningen i förhållande till företagens resultatet ställdes i relation till företagens 

tillväxtmöjligheter återfanns knappt något samband. Möjligen kan ett mycket svagt positivt 

samband urskiljas, men på grund av dess mycket svaga form är det sannolikt att detta kan bero 

på slumpen. Detta mycket svaga samband innebär att då tillväxtmöjligheterna ökar, ökar även 

utdelningen i förhållande till resultatet. Det kan avläsas i bild 4 i Bilaga 3. Sambandet mellan 

utdelningen i relation till företagens resultatet och företagens lönsamhet var, precis som 

föregående, av svag positiv karaktär (se bild 5 i Bilaga 3). Det tyder på att när lönsamheten 

ökar, ökar även utdelningen i förhållande till företagens resultat. 

 

4.2 Utdelning mätt enligt variabeln U 

Sambanden i den andra multipla regressionsanalysen skilde sig från den ovan redovisade. I den 

andra regressionsanalysen representerades utdelning av variabeln U där 1 betyder att företaget 

under observationsperioden har haft utdelning medan 0 betyder att ingen utdelning har ägt rum. 

Även i denna analys visade sambandet mellan utdelning och aktielikviditet samt storlek på 

exakt samma trendlinje, däremot var detta samband av starkare karaktär än föregående. Vidare 

var dessa samband positiva, vilket är motsatt från de negativa samband som återfanns i den 

tidigare regressionsanalysen. Detta innebär att när relative effective spread ökar, ökar även 

företagens benägenhet att betala utdelning. Vidare innebär det att när aktielikviditeten minskar, 

ökar företagens benägenhet att betala utdelning. Trots det linjära sambandet, kunde 

regressionsanalysen påvisa att både företag med låg respektive hög aktielikviditet betalar 

utdelning, medan de företag som befinner sig strax under medianen inte betalar någon 

utdelning. Sambandet mellan utdelning och företagens storlek hade, som nämnt, exakt samma 

trendlinje som sambandet mellan aktielikviditet och utdelningen (se bild 6 i Bilaga 3). Därav 

innebär en ökning av företagsstorlek att företagens benägenhet att betala utdelning ökar. 

 

 
Bild 2. Regressionsanalysen av relative effective spread i förhållande till företagens 

benägenhet att betala utdelning (Variabel U). 
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Sambandet mellan utdelningen och företagens lönsamhet när utdelning mättes enligt variabeln 

U, var det starkaste som återfunnits i denna studie. Trendlinjen i denna regressionsanalys visade 

en ekvation på Y = 1,2744x + 0,6404, vilken kan avläsas i bild 7 i Bilaga 3. Detta innebär att 

när lönsamheten ökar med en enhet, ökar företagens benägenhet att betala utdelning med 1,27 

gånger. Därav är detta samband positivt. 

 

Även sambandet mellan tillväxt och utdelning var positivt, däremot var detta samband svagt 

(se bild 8 i Bilaga 3). Detta innebär att när tillväxten ökar, ökar även företagens benägenhet att 

betala utdelning. Ökningen är dock mycket liten, därav kan det finnas andra faktorer som har 

en större påverkan på företagens benägenhet att betala utdelning. 

 

Samtliga regressionskurvor återfinns i Bilaga 3 Regressionsanalyser. 

4.3 Analysernas signifikans 

 

UTDATASAMMANFATTNING  Koefficienter t-kvot p-värde 

Regressionsstatistik Konstant -1,16650 -2,68566 0,00754 

Multipel-R 0,22605363 Lönsamhet 0,49523 2,04946 0,04106 

R-kvadrat 0,05110024 Tillväxt -0,00057 -0,9917 0,32192 

Justerad  

R-kvadrat 0,04168188 Storlek 0,07051 3,57891 0,00039 

Observationer 408 Aktielikviditet -0,01601 -0,40363 0,6867 

Tabell 3. Delar av anova-tablå från analys av variabel U/R. 
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UTDATASAMMANFATTNING  Koefficienter t-kvot p-värde 

Regressionsstatistik Konstant -0,7965 -3,74869 0,00020 

Multipel-R 0,55331291 Lönsamhet 1,08286 9,16045 2,6495E-18 

R-kvadrat 0,30615518 Tillväxt -0,0007 -2,48737 0,01327 

Justerad  

R-kvadrat 0,29926838 Storlek 0,06546 6,7922 3,9764E-11 

Observationer 408 Aktielikviditet -0,03746 -1,93068 0,05422 

Tabell 4. Delar av anova-tablå från analys av variabel U. 

 

R-kvadrat visar hur stor andel av variationen i y-variabeln som x-variablerna förklarar och även 

hur stor andel av variationen som de oberoende variablerna inte förklarar (Andersson et al. 

1994, s. 87). I den multipla regressionsanalysen med variabeln U/R är R-kvadrat 0,051 vilket 

innebär att de oberoende variablerna i analysen enbart förklarar 5,1% av variationen i andelen 

utdelning. Den variation som de oberoende variablerna inte kan beskriva beror på andra 

variabler vilka inte har undersökts samt slumpen (ibid s. 89). Även P-värdena för variablerna 

tyder på att sambanden i denna analys inte är bra. P-värdet visar hur stor sannolikheten är för 

att regressionskoefficienten är 0 (ibid s. 105). Vid en signifikansnivå på 95% ska p-värdet var 

mindre än 0,05 för att regressionskoefficienten ska kunna konstateras inte vara 0 (ibid s. 105). 

Variabeln tillväxt har p-värdet 0,3 och aktielikviditet har p-värdet 0,7 vilka båda är väl över 

0,05. Därav kan sambandet mellan utdelning och dessa variabler i denna analys inte antas vara 

över 0, vilket innebär att dessa samband eventuellt inte existerar. 

 

Den andra analysen, där utdelning mättes med den oberoende variabeln U, uppnådde en högre 

signifikansnivå då R-kvadrat hade ett värde på 0,3. Det innebär att de oberoende variablerna i 

denna analys kan förklara 30% av variationen i variabeln U och är betydligt högre än i 

föregående analys. P-värdet för variabeln aktielikviditet är 0,054 vilket är marginellt över 

gränsen på 0,05 för en signifikansnivå på 95%. Övriga p-värden i analysen var lägre än 0,05, 

därav kan sambanden för dessa variabler antas inte vara 0 vid en signifikansnivå på 95%. 
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5. Analys 

 
Nedan presenteras studiens analys, vilken är indelad i två teman. Det första temat är 

“Aktielikviditet och utdelning” och det andra är “Lönsamhet och utdelning”. Inom dessa teman 

kopplas studiens resultat samman med de teorier och tidigare forskning denna studie har 

bearbetat ovan i kapitel 2. Teori. Genomgående i analysen dras slutsatser utifrån olika 

perspektiv och vinklar med koppling till dessa teorier och tidigare forskning.  

 

5.1 Aktielikviditet och utdelning 

Syftet med studien var att undersöka hur aktielikviditet påverkar företags utdelningspolicy.   

Resultaten från den empiriska undersökningen var delvis kluvna. Studiens resultat visade att 

desto lägre aktielikviditeten är, desto lägre är även utdelningen när den mäts i relation till 

företagens resultat, med variabeln U/R. När utdelning mättes med variabeln U, det vill säga ifall 

utdelning har ägt rum eller inte, var sambandet det motsatta. När aktielikviditeten minskar, ökar 

företagens benägenhet att betala utdelning. Sambandet mellan variabel U och aktielikviditet 

hade en högre signifikansnivå och ett tydligare samband i regressionsanalysen. Därmed är detta 

samband bättre och mer sannolikt generaliserbart i större utsträckning än det förstnämnda. Det 

mer signifikanta sambandet sammanfaller med resultatet i studien av Banerjee et al. (2007), då 

de fann att innehavare av mindre likvida aktier på den amerikanska aktiemarknaden mer 

sannolikt kommer bli tilldelade utdelning. Regressionen av variabeln U och aktielikviditet i 

denna studie kunde påvisa ett liknande samband som Banerjee et al. (2007). Därav är det troligt 

att resultatet de fann på den amerikanska marknaden är generaliserbart även för den svenska 

aktiemarknaden. 

 

I tidigare studier har aktielikviditet kopplats samman med kortsiktighet. Chen et al. (2015) fann 

att företag med hög aktielikviditet hade ett mindre intensivt fokus på sitt resultat vilket minskar 

företagets kortsiktighet. Fang et al. (2014) anser istället att aktielikviditet kan vara ett tecken på 

kortsiktighet då hög aktielikviditet kan driva företag till ett kortsiktigt resultatfokus. Enligt 

teorin och tankesättet Value-Based Management ska företagens utdelningspolicy vara så pass 

generös att en hög utdelning ges på kort sikt, på bekostnad av företagens långsiktiga intressen 

(Rieg 2015). Som nämnt i avsnitt 2.0 Teori är en generös utdelningspolicy aktieägarnas främsta 

intressen, vilket utgår från teorin Shareholder Value Maximization (Bento et al. 2016). Vid hög 

aktielikviditet har aktieägarna mindre behov av utdelning för att tillgodose sina behov av 

likviditet, då de istället kan skapa sig “hemmagjord” utdelning genom att sälja aktier (Banerjee 

et al. 2007). Detta innebär att en hög aktielikviditet ska generera en lägre utdelning i såväl 

mängd som antal än företag med låg aktielikviditet, utifall teorierna Shareholder Value 

Maximization och Value-Based Management ska bekräftas i denna studie. 

 

Studiens samband visade att företag med en låg aktielikviditet hade en större benägenhet att 

betala utdelning, vilket innebär att Shareholder Value Maximization och Value-Based 
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Management kan bekräftas i denna aspekt.  Trots sambandet, kan det i bild 2 avläsas att företag 

med en hög respektive låg aktielikviditet betalade utdelning till aktieägarna medan de som 

befann sig i mitten inte betalade utdelning. Det kan tyda på att det sannolikt finns andra faktorer 

som har en större påverkan på företags utdelningspolicy än aktielikviditet. Banerjee et al. (2007) 

kunde även i sin studie konstatera att andra faktorer kunde ha en påverkan på företagens 

utdelningspolicys utöver aktielikviditeten.  

 

Sambandet som återfanns i Jiang et al. (2017) visade att företag med högre aktielikviditet hade 

en större benägenhet att betala utdelning samt en ökning i mängden utdelning jämfört med 

företag med lägre aktielikviditet. I denna studie överensstämmer sambandet mellan variabeln 

U/R och aktielikviditet med Jiang et al. (2017), då sambandet visade att företag med högre 

aktielikviditet betalade högre utdelning i förhållande till sitt resultat. Denna studie kunde dock 

inte visa på ett signifikant samband mellan variabeln U/R och aktielikviditet. Därav är det 

tveksamt om sambandet överhuvudtaget existerar på den svenska aktiemarknaden. 

 

Jiang et al. (2017) menar att anledningen till att företag med hög aktielikviditet betalar högre 

utdelning är att dessa aktier har mindre informationsasymmetrin jämfört med aktier med låg 

aktielikviditet. Att informationsasymmetrin är mindre beror enligt Jiang et al. (2017) på att 

dessa aktier säljs oftare, vilket ökar transparensen och informationsskapandet. Då detta 

samband inte tydligt kunde återfinnas på den svenska marknaden kan det innebära att 

informationsasymmetrin är mindre på den svenska aktiemarknaden jämfört med den kinesiska. 

Informationsasymmetri mellan företrädare för företaget och dess aktieägare kan leda till 

agentkostnader på aktieägarnas bekostnad (Yu & To 2011). Om informationsasymmetrin är 

mindre på den svenska marknaden skulle ett ökat informationsskapande inte ha lika stor 

betydelse för aktieägarnas kontroll över företaget och deras möjligheter att minimera 

agentkostnader genom utdelning. Vidare skulle det kunna ha konsekvenser för 

signaleringshypotesen som grundar sig i den informationsasymmetrin som vanligtvis råder på 

marknaden (Bergh et al. 2018). Det innebär att en lägre informationsasymmetri möjligtvis gör 

att signaleringshypotesen inte får samma genomslag. Det kan innebära att företag med hög 

aktielikviditet hade mindre utdelning på grund av att de inte hade samma behov av att signalera 

sin framtida lönsamhet till investerare och aktieägare.  

 

Studien kan bekräfta att aktieägarna i viss mån påverkas av hur likvid en aktie är vad gäller 

utdelning. Aktielikviditeten påverkar hur säljbar en aktie är, vilket innebär att aktieägarna kan 

gynnas av att köpa aktier med en hög likviditet då de lättare kan sälja dessa och skapa 

“hemmagjord” utdelning (Banerjee et al. 2007). Denna studie har även visat att aktielikviditet 

har en påverkan på företags utdelningspolicy. Empirin visade att trots ett visst negativt samband 

mellan aktielikviditet och utdelning betalade företag utdelning både när de hade låg och hög 

aktielikviditet. En anledning till detta skulle kunna vara att företag tenderar att gynna 

aktieägarnas intressen, vilket är i linje med Shareholder Value Maximization. 
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5.2 Lönsamhet och utdelning 

Sambandet mellan lönsamhet och utdelning i denna studie var starkare än sambandet mellan 

aktielikviditet och utdelning. Detta samband visade att när lönsamheten ökar, ökar även 

företagens benägenhet att betala utdelning. Det var tydligast i den multipla regressionsanalysen 

med variabel U. Där ökade utdelningen med 1,27 enheter när lönsamheten ökade med en enhet. 

Det visade att lönsamheten påverkade utdelningen mer än aktielikviditeten där utdelningen 

ökade med enbart 0,02 enheter när aktielikviditeten minskade med en enhet. Det tyder på att 

företagen utgår från sitt resultat när de beslutar om utdelning snarare än aktielikviditet eller 

aktieägarnas intressen, vilket enligt Value-Based Management innebär att företagen inte tar 

beslut på bekostnad av sina långsiktiga intressen (Rieg 2015). 

 

De flesta företag som betalade utdelning hade en hög lönsamhet, men några få som betalade 

utdelning hade en låg eller till och med negativ lönsamhet. Enligt Banerjee et al. (2007) kan 

detta bero på att företag som tidigare betalat utdelning, har en större benägenhet att göra det 

igen. Detta kunde bekräftas i datasammanställningen, då de flesta som betalade utdelning trots 

ett negativt resultat, hade betalat utdelning året innan. Det kan även vara ett tecken på 

signaleringshypotesen, eftersom en hög utdelning signalerar att det går bra för företaget och 

framtiden ser ljus ut (Fairchild 2010). Dessa företag skulle kunna ha goda framtidsutsikter ur 

ett långt tidsperspektiv och några av företagen med negativ eller låg lönsamhet som betalade 

utdelning, ökade kommande år sin lönsamhet. Därav signalerade de att deras resultat kommer 

öka framöver, vilket de lyckades med. Däremot återfanns även företag i studien vars lönsamhet 

försämrades kommande år efter att de betalat utdelning. Dessa företag signalerade att deras 

resultat skulle öka genom att initiera utdelning trots ett dåligt resultat, eventuellt med syfte att 

locka investerare eller för att gynna aktieägarnas intressen. Det kan dock ha bidragit till att deras 

resultat blev ännu sämre (Hillier et al. 2016, s.495). Detta visar på hur riskfyllt det kan vara att 

signalera felaktigt och utnyttja utdelningspolicyn för att locka investerare och tillgodose 

aktieägarnas intressen. Dessa företag visar tydliga tendenser på att de är måna om aktieägarnas 

intressen, vilket bekräftar Shareholder Value Maximization i detta sammanhang. 

 

Empirin inkluderar 137 observationer där företag inte betalar någon utdelning vilket är 33,5% 

av observationerna. Utifrån regressionsanalyserna i denna studie samt en noggrann granskning 

av datasammanställningen, hade de företag som inte betalade utdelning en sämre lönsamhet i 

genomsnitt. Detta skulle förmodligen kunna vara anledningen till att dessa företag inte betalade 

någon utdelning. Däremot fanns några enstaka företag som hade en hög lönsamhet, men som 

inte betalade någon utdelning. Utifrån en granskning av datasammanställningen kunde ett smått 

samband återfinnas som innebar att de flesta av dessa företag med en hög lönsamhet men ingen 

utdelning samtidigt hade en högre aktielikviditet. Medelvärdet för aktielikviditeten hos samtliga 

observationer var 0,216. De företag som inte hade utdelning men en lönsamhet över medianen 

för alla observationer, hade ett medelvärde för aktielikviditet på 0,065. Då ett lägre värde 

innebär högre aktielikviditet var aktien mer likvid för lönsamma företag utan utdelning än 

genomsnittet i denna studie. På grund av att det fanns företag med en hög lönsamhet och hög 

aktielikviditet utan någon utdelning tyder det på att teorierna Shareholder Value Maximization 

och Value-Based Management inte kunde bekräftas hos dessa företag. Främst på grund av att 
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företag med hög lönsamhet inte betalade någon utdelning, vilket är ett tecken på att de vill 

behålla resultatet inom företaget framför att ge aktieägarna avkastning. 

 

Ett fåtal företag hade en positiv lönsamhet och en hög utdelning samt höga tillväxtmöjligheter. 

Dessa företag skulle möjligen kunna ge utdelning på bekostnad av sina långsiktiga intressen, 

då en högre utdelning kan försämra deras tillväxtmöjligheter eftersom det minskar företagets 

likviditet (Fang et al. 2014). Detta skulle i sådana fall innebära att dessa företag har ett större 

fokus på att tillfredsställa aktieägarnas intressen, vilket bekräftar Shareholder Value 

Maximization och Value-Based Management utifrån detta perspektiv. Däremot gällde detta 

endast ett fåtal företag i denna studie då majoriteten som betalade utdelning och hade positiv 

lönsamhet hade måttliga tillväxtmöjligheter. Enligt Fairchild (2010) kan en hög utdelning 

signalera att företags tillväxtmöjligheter är få vilket antagligen är fallet för dessa företag. 

Empirin i denna studie visade att företags tillväxtmöjligheter inte var en rimlig variabel för att 

förklara svenska börsnoterade aktiebolags utdelning. Inte heller variabeln för storlek kunde visa 

på ett betydande samband med utdelning i någon av regressionsanalyserna. 

 

Utdelningen hade ett starkt samband med företagens lönsamhet i empirin. Detta kan tolkas som 

att företag inte tar beslut om utdelning på bekostnad av företags långsiktiga intressen, eftersom 

de flesta företag med en låg eller negativ lönsamhet inte betalade någon utdelning. På grund av 

att Value-Based Management anser att företag bör ta beslut som gynnar aktieägarna på 

bekostnad av företagens intressen, är resultatet i den här studien inte konsekvent med denna 

teori i detta sammanhang. 
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6. Diskussion 

 
I följande kapitel knyts analysen från föregående avsnitt ihop i en avslutande diskussion, där 

resultatets koppling till teorier och tidigare forskning konkretiseras ytterligare. Därefter 

presenteras studiens metodkritik, inom vilken metodval, urvalsram och tillvägagångssätt 

kommer granskas kritiskt med stöd av relevant metodlitteratur. Vidare presenteras de hinder 

vilka överkommits. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Sambanden mellan aktielikviditet och utdelning var svaga i denna studie. Det tyder på att 

aktielikviditet har en liten påverkan på utdelningen hos svenska aktiebolag. Enbart sambandet 

mellan aktielikviditet och utdelning med variabel U var signifikant och visade att sambandet är 

negativt på den svenska aktiemarknaden. Det innebär att desto lägre aktielikviditet ett företag 

har, desto större är sannolikheten för att företaget kommer initiera utdelning. Detta innebär att 

antagandet i slutet av avsnitt 2.6 Tidigare forskning kan bekräftas. På grund av att sambandet 

var så pass svagt är det dock osäkert om det har någon betydande påverkan på aktiemarknaden. 

 

Bearbetningen av empirin visade att jämfört med aktielikviditet har lönsamheten större 

påverkan på företagens utdelning. Regressionsanalysen med signifikanta samband hade en R-

kvadrat på 0,3 vilket tyder på att det finns ytterligare faktorer vilka inte var inkluderade i 

analysen som tillsammans med slumpen förklarar 70% av variationen i utdelningen hos svenska 

aktiebolag (Andersson et al. 1994, s. 87). Det visar ytterligare att utdelningen hos svenska 

aktiebolag påverkas väldigt lite av aktielikviditet. Även om tidigare forskning fann ett starkt 

samband mellan aktielikviditet och företagens utdelningspolicy, var sambandet inte lika starkt 

på den svenska marknaden (Jiang et al. 2017; Banerjee et al. 2007). Detta kan bero på flera 

orsaker. Exempelvis kan skillnader på aktiemarknaden och aktieägandet mellan olika länder 

leda till att aktielikviditetens påverkan fluktuerar. Aktieägarnas och företagens prioriteringar 

kanske också skiljer sig åt på olika marknader, vilket påverkar resultatet av en studie där 

aktielikviditet undersöks. 

 

De svaga samband som återfanns kunde kopplas till de teorier som omnämnts i studien. 

Kopplingarna mellan studiens syfte och teorierna varierade dock utifrån olika perspektiv och 

de variabler som studien undersökte. Shareholder Value Maximization var den teori som främst 

kunde kopplas då företagen betalade utdelning både när aktielikviditeten var hög och låg. 

Dessutom betalade några företag utdelning trots ett lågt eller negativt resultat, vilket enligt 

teorin innebär att företagen månar om sina aktieägares intressen. Samtidigt visade sambandet 

mellan lönsamheten och utdelningen att företagen utgår från sin lönsamhet framför aktieägarnas 

intressen. Eftersom detta samband var det starkaste som återfanns i undersökningen verkar en 

majoritet av företagen följa det mönstret. Det innebär att en majoritet av företagen inte tar beslut 
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om utdelning på bekostnad av sitt långsiktiga resultat, därav är företag som prioriterar 

aktieägarnas intresse av likviditet en minoritet av studiens urval utifrån detta perspektiv. 

 

6.2 Metodkritik 

Studien utgick från en urvalsram av den fullständiga populationen, aktiebolag börsnoterade på 

Stockholmsbörsen. Urvalet genomfördes utifrån de avgränsningar som använts i tidigare 

studier, därmed hade samtliga företag i urvalsramen inte samma sannolikhet att bli inkluderade. 

Ett krav för att urval ska vara slumpmässigt och representativt för hela populationen är att alla 

enheter ska ha samma kända sannolikhet att ingå i urvalet (Denscombe 2018, s. 58,61). Därav 

är det tveksamt om resultatet av denna studie är representativt och generaliserbart för alla 

aktiebolag på Stockholmsbörsen. Många företag exkluderades på grund av att den data som 

krävdes för att räkna fram studiens variabler inte fanns tillgänglig. Hade andra variabler valts 

skulle eventuellt andra eller fler företag kunna inkluderats. Att resultatet av denna studie 

sammanföll med tidigare forskning (Banerjee et al. 2007) tyder på att resultatet ändå kan vara 

generaliserbart. Studiens validitet stärks av att den bygger på tillvägagångssätt från tidigare 

forskning, gällande såväl avgränsningar som variabler och metod. Främst gäller det 

begreppsvaliditeten, vilken handlar om att bygga studien med stöd av belägg från tidigare 

forskning (Denscombe 2018, s. 386). Det kan även ha en positiv inverkan på den interna 

validiteten att metoder och tillvägagångssätt från tidigare forskning har använts, för att 

systematiskt samla in, hantera och analysera data, då det kan minska risken för administrativa 

fel (ibid, s. 387). 

 

Under datainsamlingen uppstod dock en del problem på grund av inledande brist på information 

angående populationen. Det ledde till att korrigeringar av urvalet genomfördes. Problemet 

innebar att företag hade inkluderats som enligt avgränsningarna under avsnitt 3.3 Urval borde 

ha exkluderats från urvalet. Exempelvis inkluderades företag med enbart B-aktier på börsen 

men A-aktier privat, på grund av att detta inte kunde avläsas i företagens aktienamn. Även 

företag vilka blev börsnoterade på Stockholmsbörsen under år 2014 eller senare upptäcktes i 

urvalet. De hade tidigare år varit noterade på andra listor som till exempel First North, vilket är 

en lista Nasdaq driver, varför data från dessa företag fanns tillgängligt på Stockholmsbörsen 

(Nasdaq u.å. b). Detta var anledningen till att de av misstag inkluderades från början. Eftersom 

listor som First North inte omfattas av denna studie, exkluderades dessa företag från urvalet när 

de upptäcktes. Problemen som nämnts ovan hade dock ingen påverkan på hanteringen av 

studiens datakvalitet. 

 

En stor del av studiens data hämtades från Nasdaq. I samband med granskningen av 

datasammanställningen upptäcktes att utdelningen från ett av företagen under ett av studiens 

valda år avvek från resterande observationer. När detta företag återigen granskades på Nasdaqs 

hemsida samt i deras årsredovisning för detta år, upptäcktes att datan på Nasdaq inte 

överensstämde med informationen i deras årsredovisning. På Nasdaq fanns information som 

visade att företaget betalade utdelning under tre av fyra år, varav ett av dessa år hade två 

utdelningar vars totala summa var betydligt högre än de övriga åren. Istället visade 
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informationen i företagets årsredovisning att enbart en utdelning hade ägt rum varje år under 

samtliga av studiens valda fyra år. Därmed var den ena utdelningen under det avvikande året 

angiven med fel datum då den istället hade ägt rum under det året som saknade en utdelning på 

Nasdaqs hemsida. Denna upptäckt innebär att det kan finnas fler fel i datasammanställningen 

på grund av den källa som användes i denna studie.  

 

Trots denna upptäckt anses Nasdaq som en trovärdig källa då de enligt lag blir övervakade av 

nämnden för svensk redovisningstillsyn från och med år 2019 (Finansinspektionen 2019). Innan 

dess har Nasdaq själva genomfört denna övervakning, vilket innebär att de har granskat all 

finansiell information från samtliga börsnoterade företag (ibid). Detta görs för att säkerställa att 

informationen är upprättad i enlighet med de lagar och ramverk som gäller för rapportering av 

finansiell information (ibid). Vidare är syftet med övervakningen att öka förtroendet gentemot 

värdepappersmarknaden samt att värna om investerare, vilket leder till en ökad transparens på 

aktiemarknaden när det gäller finansiell information (ibid). På grund av den övervakning som 

sker och de riktlinjer samtliga bolag måste följa vid förmedling av finansiell information, är det 

fel som upptäcktes i denna studie förmodligen en tillfällighet. Därmed kan studiens data 

betraktas trovärdig.  

 

Sambanden i denna studie var svaga, vilket innebär att den interna validiteten påverkas  negativt 

(Bryman & Bell 2011, s. 64). Detta är vanligt för forskning av tvärsnittsdesign (ibid, s. 78). Det 

är möjligt att sambanden hade blivit tydligare ifall fler observationer hade samlats in, 

exempelvis genom att bredda tidsperioden för observationerna (Andersson et al. 1994, s. 103). 

Om studiens tidsperiod hade varit längre skulle antalet möjliga observationer ökat, vilket i sin 

tur innebär att urvalsstorleken hade behövt öka för att behålla samma felmarginal. Däremot 

hade antalet företag i populationen sannolikt minskat på grund av den datatillgång och 

avgränsningar som tillämpats i denna studie, då fler företag hade behövt exkluderas i urvalet. 

Utan detta hinder skulle möjligen fler observationer ha genererat tydligare samband (Andersson 

et al. 1994, s. 103). 

 

Antalet möjliga observationer för studien var 844 och urvalet bestod slutligen av 408 

observationer, därav är det troligt att urvalsstorleken är tillräckligt stor för att ge resultatet god 

precision. Detta innebär att fler observationer inte möjligtvis hade genererat ett tydligare 

samband i denna studie. Enligt Denscombe (2018) skulle ett urval av 272 i en population av 

1000 ge en felmarginal på 5%. Även om fler observationer hade inkluderats i urvalet, hade 

precisionen gentemot hela population därmed endast ökat marginellt (Denscombe 2018, s. 74). 

 

Möjligheten att replikera denna studie är god då den data studien är baserad på är tillgänglig för 

allmänheten samt tillvägagångssätt i datainsamling och analys har beskrivits utifrån bästa 

förmåga. Replikerbarhet är viktigt för att minska risken för att personliga värderingar och 

bristande objektivitet påverkar studiens resultat (Bryman & Bell 2011, s. 179). 
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7. Slutsats 

Studiens resultat visade att det fanns ett starkt samband mellan aktiebolagens lönsamhet och 

deras utdelningspolicy. Sambandet innebär att då lönsamheten ökar, ökar även företagens 

benägenhet att betala utdelning. Dock var denna studies fokus att undersöka aktielikviditeten i 

relation till aktiebolagens utdelningspolicy. Studiens forskningsfråga ställde sig frågande till 

huruvida aktielikviditet påverkar den eventuella utdelningen hos svenska aktiebolag, vilket 

studiens resultat visade att den till viss del gör. När aktielikviditeten ökar kommer sannolikheten 

för att aktiebolaget har utdelning minska. Detta samband liknade det som återfanns i en tidigare 

studie av Banerjee et al. (2007) på den amerikanska aktiemarknaden. Sambandet var dock 

svagare på den svenska marknaden. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Aktielikviditet är ett fenomen som inte är lika undersökt som flera andra stora ämnesområden 

inom företagsekonomi, varför detta behöver forskas vidare kring. Detta är av intresse för 

aktieägarna, då de lättare kan anpassa sina inköp av aktier efter sina intressen med hjälp av 

aktielikviditet. Även företag kan dra nytta av att anpassa sin utdelningspolicy efter 

aktielikviditeten, vilket gör att de företag med en hög aktielikviditet kan undvika utdelning och 

istället investera den summan i företaget. Därav skulle aktielikviditet behöva undersökas vidare 

angående hur aktieägare och företag faktiskt påverkas av det samt vilka faktorer som påverkar 

aktielikviditeten. Till exempel när olika händelser inträffar, vilka kan påverka huruvida aktien 

är eftertraktad eller inte. 
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Bilaga 1 Studiens urval 

A3 Allmänna IT- och Telekom. 

AAK 

ABB ltd 

Active Biotech 

Africa Oil 

Agromino 

Alfa Laval 

Anoto Group 

Arctic paper 

Arise 

Astra Zeneca 

Atlas Copco 

Autoliv SDB 

Axfood 

BE Group 

Beijer Electronics Group 

Bilia 

BillerudKorsnäs 

BioInvent International 

Biotage 

Björn Borg 

Boliden 

Bong 

Bulten 

Byggmax Group 

Cavotec 

CellaVision 

Concentric 

CTT Systems 

DORO 

Duni 

Electra Gruppen 

Electrolux 

Endomines 

Enea 

EnQuest PLC 

Ericsson 

ework Group 

Fagerhult 

Feelgood Svenska 

FormPipe Software 

GHP Specialty Care 

Gunnebo 

Haldex 

Hansa Biopharma 

HiQ International 

HMS Networks 

Holmen 

Husqvarna 

ICA Group 

ICTA 

Image Systems 

Indutrade 

Kappahl 

Karo Pharma 

Kindred Group 

Knowit 

Lindab International 

Lucara Diamond Corp. 

Lundin Petroleum 

Mekonomen 

Midsona 

Moberg Pharma 

MQ Holdings 

MultiQ International 

Mycronic 

NCC 

Nederman Holding 

NeuroVive 

Pharmaceutical 

Nobia 

Note 

RNB Retail and brands 

Rottneros 

Oasmia Pharmaceutical 

Odd Molly International 

Opus 

Orexo 

Ortivus 

Precise Biometrics 

Probi 

Proact IT Group 

Qliro Group 

RNB Retail and brands 

Rottneros 

Sandvik 

SAS 

SCA 

Semafo 

Semcon 

Sensys Gatso Group 

SinterCast 

SKF 

SSAB 

Stockwik Förvaltning 

Stora Enso 

Studsvik 

Sweco 

Swedish Match 

Swedish Orphan Biovitrum 

Systemair 

Telia Company 

Tethys Oil 

Tieto OYJ 

Trention 

Tele2 

TradeDoubler 

Vitrolife 

Volvo 
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Bilaga 2 Valutaomvandling 

CAD - USD (Bank of Canada) 

2018-12-20 kurs: 0,7410 0,03 0,02223 = 0,091833 

2018-09-20 kurs: 0,7749 0,03 0,023247 

2018-06-21 kurs: 0,7513 0,03 0,022539 

2018-04-12 kurs: 0,7939 0,03 0,023817 

2017-12-14 kurs: 0,7809 0,03 0,023427 = 0,070605 

2017-09-14 kurs: 0,8198 0,03 0,024594 

2017-06-15 kurs: 0,7528 0,03 0,022584 

 

CAD - USD (Bloomberg) 

2016-12-16 kurs: 0,7499 0,02 0,014998 = 0,06102 

2016-09-16 kurs: 0,7569 0,02 0,015138 

2016-06-17 kurs: 0,7756 0,02 0,015512 

2016-04-01 kurs: 0,7686 0,02 0,015372 

2015-12-18 kurs: 0,7165 0,02 0,01433 = 0,030634 

2015-06-19 kurs: 0,8152 0,02 0,016304 

 

SEK - USD (Bloomberg) 

2018-11-19 kurs: 0,1111 

2018-05-17 kurs: 0,1145 

2017-05-26 kurs: 0,1151 

2016-05-27 kurs: 0,1198 

2015-05-15 kurs: 0,1221 

 

SEK - USD (Bloomberg) 

2018-05-11 kurs: 0,1163 
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GBP - USD (Bloomberg) 

2018-09-10 kurs: 1,3026 

2018-03-16 kurs: 1,3942 

2017-09-08 kurs: 1,32 

2016-03-18 kurs: 1,4476 

2015-09-11 kurs: 1,5429 

2015-03-20 kurs: 1,4949 

 

CHF - USD (Bloomberg) 

2018-04-06 kurs: 1,0426 

2017-04-21 kurs: 1,0038 0,76 0,762888 

2016-07-15 kurs: 1,0179 0,74 0,753246 

2015-05-08 kurs: 1,0742 0,55 0,59081 

 

SEK - USD (Bloomberg, exklusive jan 2014) 

2017 6 jan kurs: 0,1104 29 dec: kurs: 0,1222 = 0,1163 

2016 1 jan kurs: 0,1182 30 dec kurs: 0,1098 = 0,114 

2015 2 jan kurs: 0,1260 25 dec: kurs: 0,1190 = 0,1225 

2014 6 jan kurs: 0,1533 26 dec kurs: 0,1273 = 0,1403 (xe) 

 

SEK - USD (Bloomberg) 

2017-03-17 kurs: 0,1132 

2016-09-09 kurs:0,1177 

 

SEK - GBP (xe) 

2017 3 jan kurs: 0,08922 30 dec kurs: 0,09036 = 0,09141 

2016 1 jan kurs: 0,08018 31 dec kurs: 0,08897 = 0,084575 

2015 2 jan kurs: 0,08206 29 dec kurs: 0,08029 = 0,081175 

2014 6 jan kurs: 0,09344 30 dec kurs: 0,08228 = 0,08786 
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SEK - GBP (xe) 

2018-05-22 kurs: 0,08582 

 

SEK - PLN (ofx) 

2017 31 jan kurs: 0,4589 31 dec kurs: 0,4228 = 0,44085 

2016 31 jan kurs: 0,4743 31 dec kurs: 0,4567 = 0,4655 

2015 31 jan kurs: 0,4532 31 dec kurs: 0,4639 = 0,45855 

2014 31 jan kurs: 0,4726 31 dec kurs: 0,4494 = 0,461 

 

CTH - EUR (Europeiska centralbanken) 

2017-06-20 kurs: 0,9213 

2015-07-10 kurs: 0,9557 

 

SEK - EUR (Europeiska centralbanken) 

2015-05-13 kurs: 0,1072 

 

SEK - EUR (Europeiska Centralbanken) 

2017 2 jan kurs: 0,1048 29 december kurs: 0,1016 = 0,1032 

2016 4 jan kurs: 0,1091 30 december kurs: 0,1047 = 0,1069 

2015 2 jan kurs: 0,1056 31 december kurs: 0,1088 = 0,1072 

2014 2 jan kurs: 0,1126 31 december kurs: 0,1065 = 0,10955 
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Bilaga 3 Regressionsanalyser 

 
Bild 3. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens storlek och deras utdelning i 

relation till sitt resultat. Företagens storlek är angivet enligt variabeln LogM och utdelningen 

har mätts enligt variabeln U/R (Se variabel-definition). 

 

 

 

Bild 4. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens tillväxtmöjligheter och deras 

utdelning i relation till sitt resultat. Företagens tillväxtmöjligheter är angivet enligt variabeln 

Vt/At och utdelningen har mätts enligt variabeln U/R (Se variabel-definition). 
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Bild 5. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens lönsamhet och deras utdelning 

i relation till sitt resultat. Företagens lönsamhet är angivet enligt variabeln ROA och utdelningen 

har mätts enligt variabeln U/R (Se variabel-definition). 

 

 

 

Bild 6. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens storlek och deras benägenhet 

att betala utdelning. Företagens storlek är angivet enligt variabeln LogM och utdelningen har 

mätts enligt variabeln U (Se variabel-definition). 
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Bild 7. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens lönsamhet och deras 

benägenhet att betala utdelning. Företagens lönsamhet är angivet enligt variabeln ROA och 

utdelningen har mätts enligt variabeln U (Se variabel-definition). 

 
 

 

Bild 8. Regressionsanalysen visar sambandet mellan företagens tillväxtmöjligheter och deras 

benägenhet att betala utdelning. Företagens tillväxtmöjligheter är angivet enligt variabeln 

Vt/At och utdelningen har mätts enligt variabeln U (Se variabel-definition). 

 


