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Sammanfattning:  

Titel: Hur påverkar konjunktursvängningar utdelning?  

Författare: Alice Chen och Malin Pettersson  

Handledare: Maria Smolander 

Ämne: Företagsekonomi C med inriktning finansiering - Kandidatuppsats  

Syfte: Ändamålet för denna studie var att studera hur konjunktursvängningar påverkade 

börsnoterade företagens utdelningar inom Sverige.  

Teori: Studien omfattar fem olika teorier som förklarar utdelning, konflikter mellan 

aktieägare och ledning samt hur företaget kan agera under kritiska tider. Dessa teorier 

användes därefter för att kunna analysera de korrelationstester som framställts.  

Metod:  Den metod som använts för denna uppsats är en kvantitativ metod med en deduktiv 

ansats. Studien baseras på sekundärdata som hämtats från finbas och retriever business.  

Empiri: Studien baserades på 71 företag och 639 observationer där resultatet visade hur 

utdelningen per aktie var fördelat på storlek för företag respektive varje år. Det gjordes 

korrelationer mellan variabeln utdelning per aktie och variablerna ROE och storlek som 

endast visade på en signifikans.  

Slutsats: Denna studie visade på ett samband mellan utdelning och konjunktursvängningar 

men vidare visade inget signifikant samband mellan variablerna.  

Nyckelord: Utdelningspolitik, Konjunktursvängningar, Konjunkturcykel, Utdelning per 

aktie, Lönsamhet, Korrelationsanalys, Modigliani och Miller, Agentteori, Bird in the hand 

teorin, Signaleringsteori, Depression babies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract:  

Title: How does cyclical fluctuations affect dividend?  

Authors: Alice Chen and Malin Pettersson 

Advisor: Maria Smolander 

Subject: Corporate finance C with focus on finance - bachelor thesis 

Purpose: The purpose of this research paper was to study how business cycles affected listed 

companies’ dividends in Sweden.  

Theory: The study covers five different theories that explains dividends, conflicts between 

shareholders and management, and how the company can act during critical times. These 

theories were then used to analyze the correlation tests that were produced.  

Method: The method used for this essay is quantitative method with a deductive approach. 

The study is based on secondary data which is the basis of the thesis, its data has been 

obtained from finbas and retriever business.  

Empirics: The study was based on 71 companies and 639 observations where the results 

showed how dividends per share were distributed by size for each company and each year 

respectively. Correlations were made between the variable dividend per share and the 

variable ROE and size which showed only one significance.  

Conclusion: This study showed a relationship between dividends and cyclical fluctuations, 

showed no significant relationship between the variables.  

Key words: Dividend policy, Cyclical fluctuations, Business cycle, Dividend per share, 

Profitability, Correlation analysis, Modigliani and Miller, Agent theory, Bird in the hand, 

Signaling theory, Depression babies. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden som bygger på flertal artiklar om finanskrisen och 

förhållandet till utdelning. Vidare i problemdiskussionen diskuteras flertal författare mot 

varandra om vilka faktorer som påverkar utdelning. Utifrån detta presenteras studiens 

problemformulering som leder till studiens undersökningsfrågor och syfte. Avslutningsvis 

presenteras avgränsningarna till vilken börs och år som används.  

 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt Samarakoon (2011) var finanskrisen 2008 en av de mest oroväckande ekonomiska 

händelserna på senaste tid. Vidare förklarades att nedgången i USA:s aktiemarknad började sent 

år 2007. Mellan september 2008 och mars 2009 var det som allra djupast och då sjönk USA:s 

aktiemarknad med 43%, tillväxtmarknaderna med 50% och gränsmarknaderna med 60% (ibid.). 

Världsmarknaden genomgick en kraftig lågkonjunktur under denna tid. 

 

Morley och Piger (2012) definierade en konjunkturcykel som övergående fluktuationer i 

ekonomisk aktivitet till skillnad från produktionsgapet som definieras som en “trend”-nivå. Detta 

bekräftar även Hall och Papell (2005) som definierar konjunkturcykeln som återkommande 

cyklerna av högkonjunktur, lågkonjunktur och återhämtning i ekonomin.  

 

Mannar (2017) beskrev att finanskrisen nådde Sverige i slutet av 2008. Exporten i landet hade 

redan börjat sjunka innan krisutbrottet ägde rum, vilket ledde till att även Sveriges BNP började 

sjunka. Effekterna av detta resulterade i att konsumenter blev mer medvetna över sin 

konsumtion, vilket påverkade det finansiella systemet med växande finansieringskostnader och 

sjunkande priser på finansiella tillgångar (ibid.). Under andra halvåret av 2008 hade 

upptrappningen av krisen medfört att Sverige upplevde en allvarlig ekonomisk nedgång. Mannar 

(2017) beskrev anledningen till den allvarliga ekonomiska nedgången som den svenska 

ekonomins starka exportberoende. Detta reagerade Riksbanken på genom att sänka räntorna i 

mitten av 2009, från 4,75% till 0,25% (ibid.).  

 



2 

 

 

Figur 1: Konjunkturindikatorn 2007-2019 

 

Ovan visas konjunkturindikatorn för åren 2007-2019. Till höger presenteras den indikator som 

avgör låg- och högkonjunkturer, där över 0 indikerar att det är högkonjunktur och under 0 

innebär lågkonjunktur. Finanskrisen presenteras tydligt som nedgången under 2008-2009. Efter 

detta tog det lång tid att nå en mer stabil nivå runt 0. Det visas även att konjunkturen steg över 0 

först under 2015 och sedan dess har det varierat upp och ner men fortfarande med en 

högkonjunktur. 

 

Riksbanken hade sedan juli 2010 gradvist höjt sina räntor men även om räntorna varit så pass 

låga innebar det ändå en risk (Mannar, 2017). Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD) ländernas ekonomiska undersökningar visade att de låga räntorna kunde leda 

till felaktig kapitalfördelning och orimligt risktagande. Detta ledde till att det var svårt för 

Riksbanken att dra tillbaka de låga räntorna (ibid.). De ekonomiska undersökningarna 

rekommenderade att genomföra ränteökningarna långsamt och att noggrant kontrollera den 

finansiella processen, utifall det blev en försvagning av tillgängligheten av finansiering (ibid.). 

 

Swedbank (2018) menar att riksbankens förändringar i räntor skapade en osäkerhet på 

aktiemarknaden. Vilket kan leda till att det påverkade den utdelning som företagen kan tänkas 

göra. Detta kan ha påverkat huruvida företagen valde att placera sitt kapital. Vilket ledde till att 

aktieägarna till företagen kunde riskera att inte få någon utdelning och det kunde vara en 

betydande faktor för aktieägare.  
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Enligt Omerhodžić (2014) definierades utdelningspolitik som uppdelningen mellan den del av 

vinsten som ett företag delar ut till aktieägarna och den delen som behålls i företaget. Författaren 

menar att utdelningspolitik är ett av de största invecklade problemen inom företagsekonomi. Det 

huvudsakliga problemet är att hitta den optimala utdelningspolitik som skulle maximera 

företagets marknadsvärde (ibid). Shao, Kwok och Guedhami (2010) beskrev utdelningspolitik 

som en av de mest studerade frågorna, men samtidigt de mest olösta. De förklarar att tidigare 

forskning som agentteori, bird in the hand och signaleringsteori ger förklaringar till utdelningar.  

 

Shivesh (2004) förklarade att utdelningspolitiken baserades på företagets 

finansieringsfördelning, det vill säga vilken procentandel av överskottet som delats ut och hur 

mycket som faktiskt hålls kvar i företag. Detta beslut är baserat på de långsiktiga finansiella 

företagskraven men också på förväntade upplåningsräntor. När företaget är i behov av betydande 

investeringar hålls utdelningsbetalningarna låga. På samma sätt som företaget haft möjlighet att 

utnyttja billiga källor till kapital i form av lån kunde utdelningspolitik justeras på ett passande 

sätt. Av samma anledning att investeringskrav var en funktionsdel av projekt som företag 

möjligtvis vill genomföra, kan modellen på så vis tillämpas i syfte att fatta beslut om utdelning 

(Shivesh, 2004). 

 

Flertal studier har gjorts om vilka faktorer som faktiskt är de som förklarar utdelningspolitik. 

Detta diskuteras vidare under nästa kapitel. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Baker, Mukherjee och Paskelian (2006) undersökte vad chefer för norska företag på Oslobörsen 

hade för syn på utdelningspolitik. Cheferna hade olika åsikter om utdelningspolitiken faktiskt 

påverkat företagets värde. Det förklarades även att cheferna gav stöd åt att signaleringshypotesen 

beskrev utdelningspolitiken. Författarna kom fram till att de viktigaste faktorerna som påverkade 

utdelningspolitiken för norska företag var nuvarande och framtida resultat samt stabiliteten i 

intäkterna. Vidare visades hävstångs- och likviditetsbegränsningar vara faktorer som ansågs vara 

relativt viktiga, men inte i samma utsträckning som de föregående. De drog även slutsatser om 

att alla företag inte haft samma faktorer som de ansågs vara viktiga. Samtliga chefer var eniga 

om att ett företag bör utarbeta sin utdelningspolitik för att producera maximalt värde för sina 
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aktieägare. Att en optimal utdelningspolitik skapade en balans mellan nuvarande utdelning och 

framtida tillväxt som maximerade aktiekursen är något som cheferna var överens om.  

 

Medan Denis och Osobov (2008) undersökte om hur utdelning ser ut i USA, Japan, Kanada, 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike, där de noterade andra faktorer som påverkade 

utdelningen än vad Bakers m.fl. (2006) fick i deras studie. Denis och Osobovs (2008) resultat 

visade att det som faktiskt påverkade utdelning var ett företags tillväxtmöjligheter, storlek på 

företagen och lönsamhet (ibid.). Det innebar att större och mer lönsamma företag haft tendensen 

att dela ut högre utdelningar än de företag som är små och mindre lönsamma. Dessutom hade 

den totala utdelningen i varje land inte minskat och att det var koncentrerat på just de mer 

lönsamma företagen. Resultatet visade även att utdelningen i de olika länderna inte skiljde sig åt.  

 

Baker m.fl. (2006) och Denis och Osobovs (2008) resultat skiljde sig åt från Kania (2005) som 

studerade utdelningspolitik i börsnoterade företag. Studien försökte identifiera den påverkan 

finansiella variabler har på utdelningspolitik, effekter av de finansiella variablerna samt de 

variabler som historiskt visades sig viktiga för att förklara utdelningspolitik. Författaren använde 

utdelningsgrad som en beroende variabel som skulle representera utdelningspolitik. Kania (2005) 

kom däremot fram till att de variablerna som förklarade företagens utdelningspolitik var return 

on equity (ROE), balansomslutning, riskvariabeln beta och försäljningstillväxt, vilket inte var 

detsamma som tidigare nämnda författare. 

 

Dickens, Casey och Newman (2002) genomförde en studie för att undersöka vilka faktorer som 

förklarade bankernas utdelningspolitik. De gjorde detta genom att använda sig av en modell som 

tog hänsyn till investeringsmöjligheter, kapitaltäckning, storlek på företagen, signalering, 

ägande, utdelningshistorik och risk som faktorer för att förklara utdelning. De kom fram till att 

det endast fanns positiva samband mellan utdelningspolitik och storlek samt utdelningspolitik 

och utdelningshistorik. Dickens m.fl. (2002) kom fram till att banker med högre marknadsvärde 

och större investeringsmöjligheter har lägre utdelning. De fann även att banker bör använda 

deras utdelningshistorik för att fastställa utdelningspolitiken. Detta resultat skiljde sig delvis från 

tidigare presenterade studier. Den bevisade dock att storleken har betydelse, vilket även Denis 

och Osobov (2008) kom fram till. 

 

Hauser (2013) genomförde en studie om hur finanskrisen påverkade industriföretagens 

utdelningspolitik i USA år 2006-2009. Resultaten visade att utdelningen minskade under 
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finanskrisen 2008-2009. Hauser (2013) förklarade det genom att det var viktigare att öka sina 

kontanta medel under en finansiell kris än att bevara utdelningspolitiken. De variabler som hade 

en betydelse efter finanskrisen var försäljningstillväxt, kapitalkvoten och lönsamhet. 

 

Al-Malkawi, Pillai och Rafferty (2010) presenterade i deras artikel de viktigaste teorierna som 

motbevisar utdelningspolitikens irrelevans som Modigliani och Miller-teoremet påstår. Trots 

detta är resultaten blandade och exakt vad som gäller angående utdelningspolitik var fortfarande 

svårt att säga. Författarnas studie syftade även på att gå genom Modigliani och Millers 

irrelevanta teorem samt de teorier som gick emot den, såsom bird in the hand, signaleringsteorin 

och agentteori. Dessa presenteras vidare i kapitel 2 teoretisk referensram. 

 

Det saknas i dagsläget ett tydliggörande i vilka variabler som faktiskt förklarar utdelningspolitik. 

Det finns ett bristande problem i att tidigare studier säger olika. Det var endast 3 faktorer som 

visats ha en betydelse fler än en gång, dessa var lönsamhet, storleken på företaget samt 

försäljningstillväxt. Utöver det visade risk ha både positivt och negativt samband med 

utdelningen. Detta väckte då ett intresse att studera om dessa faktorer samt om 

konjunktursvängningar har någon koppling till utdelningspolitiken bland de noterade företagen 

på OMX Stockholm large, mid och small cap.  

 

1.3 Problemformulering  

Tidigare forskning har visat flera variabler som möjligen visat ett samband med utdelning. I 

denna studie har det lagts stor vikt på utdelning bland de börsnoterade företagen på OMXS large, 

mid och small cap, vilket är indexet för Stockholmsbörsens listade aktier. Uppsatsen undersökte 

tre variablers påverkan på utdelningen, dessa var ROE som användes för att mäta lönsamheten, 

storleken på företaget samt konjunkturen. Anledningen till att dessa variabler har valts var för att 

dessa återkom flertalet gånger i tidigare studier och intresset för att se ett samband mellan dem 

och svenska börsen uppstod.  

 

1.4 Undersökningsfrågor 

- Finns det ett samband mellan företags utdelning och faktorerna ROE, storlek på företagen 

samt risk? 

- Finns det ett samband mellan utdelning och konjunktursvängningar?  

- Vilka faktorer är mest förklarande i förhållande till utdelning? 



6 

 

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att studera vilka faktorer som påverkar utdelningen samt om det finns 

någon koppling till konjunktursvängningarna.  

 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till de företag som finns på OMX Stockholm large, mid och small cap 

som gav utdelning för åren 2010-2018. Denna avgränsning berodde på att det inte fanns 

tillräckligt mycket data att samla in för åren innan 2010. Anledningen till varför OMXS valdes 

var för att kunna se dem börsnoterade företagen på den svenska marknaden. Den svenska 

marknaden valdes för att det bara fanns ett fåtal tidigare studier kring detta. 

 

I studiens avgränsning valdes det att ta bort banker i datainsamlingen, detta beror på att banker 

vanligtvis har en helt annan kapitalstruktur och agerar därför olika vid finansiella kriser eller 

konjunktursvängningar än vad andra företag annars gör.  
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2. Teoretisk referensram 

 

I följande avsnitt presenteras först Modigliani och Millers teori för att skapa en förståelse om 

vad som skiljer dem andra teorierna åt. Sedan kommer de skiljaktiga teorierna att presenteras 

och till sist en teori om företag som genomgått en ekonomisk kris. 

 

 

2.1 Modigliani och Miller teorin 

Al-Malkawi, Pillai och Rafferty (2010) genomförde en studie där syftet var att ge en omfattande 

förståelse kring utdelning och utdelningspolitik. De förklarade att det finns tre huvudsakliga 

motstridiga teorier om utdelning. Det första är att ökad utdelning ökar företagets värde, andra är 

att ökad utdelning minskar företagets värde och det sista är att utdelning inte påverkade 

företagetsvärde och därmed är irrelevant (ibid.). 

 

Al-Malkawi m.fl. (2010) förklarade vidare att innan Modigliani och Miller teorin var det vanligt 

att man tänkte att företagets enda syfte var att betala utdelning och ifall en högre utdelning ges 

ska det vara ett högre pris på aktierna. Men Modigliani och Miller visade på 60-talet att 

utdelningspolitik under vissa antagande om perfekta kapitalmarknader kunde vara irrelevanta 

(ibid.). 

 

En perfekt marknadsutdelningspolitik hade inte någon effekt på varken priset på ett företags 

aktie eller deras kapitalkostnad. Därför påverkades inte aktieägarnas förmögenhet av besluten 

kring utdelningen, författarna menade då att de ska vara likgiltiga mellan utdelning och 

kapitalvinster (Al-Malkawi m.fl., 2010). Modigliani och Miller (1961) menade att utdelning inte 

gynnade företagsvärdet och att det därför bör prioriteras att genomföra andra investeringar 

istället, som att investera i rörelseresultatet. De menade att företaget tar en risk i form av att 

tappa i tillväxten som följd av att ge utdelning. Det föredrogs i sådana fall att investera 

långsiktigt för att få lönsamhet (Modigliani och Miller, 1961).  

 

Utdelning enligt Modigliani och Miller ansågs vara irrelevant eftersom ett företags värde 

bestäms av intjäningsstyrkan samt deras investeringsbeslut och inte hur företag fördelar sina 

inkomster. Investerare beräknar värdet på ett företag genom värdet på deras framtida resultat, 

vilket inte skulle påverka företagens utdelningspolitik (Al-Malkawi m.fl., 2010). 
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2.2 Agentteori 

Enligt Shao m.fl. (2010) handlade agentteorin om att förklara utdelning genom att analysera 

förhållandet mellan chefer och aktieägare. Vidare menade de att ledningens 

självbetjäningsbeteende och aktieägarnas ansträngningar för att begränsa ledningens förmåga att 

missbruka pengar gjorde att agentkostnaderna uppstått.  

 

Teorin grundades i att ägare behövde överge en del av ansvaret om verksamheten till ledningen 

(Ross, 1973). Det förklarades att problem kan uppstå när ledningen och ägaren inte har samma 

mål och riskbenägenhet, vilket är det som kallas agentproblem. Agentteorin är en teori för hur 

problem mellan aktieägarna och ledningen ska hanteras (ibid.). Aktieägare vill ha en 

värdemaximering men det är även svårt för dem att se om företagen gör det på bästa sätt 

eftersom ledarna besitter mer information än aktieägarna om företaget, detta kallas för 

asymmetrisk information. Författaren menar att informationsasymmetrin bidrar till 

intressekonflikter mellan dessa parter.  

 

Agentteorin presenterar en lösning för de intressekonflikter inom företagen som kan uppstå 

gällande värdemaximering (Ross, 1973). Det teorin tagit upp var att det finns olika sätt att 

inspirera ledarna till att göra det som aktieägarna vill. Detta kan göras på flera sätt, men ett 

exempel som Ross (1973) tog upp var att ledningen köper aktier i sitt egna företag. Eftersom ett 

företags ledning inte sitter i företaget som aktieägare kan de välja att skaffa sig aktier i företaget 

för sin egen skull, detta skulle då resultera i att ledningen blir aktieägare. Konsekvenserna av 

detta kan bli att alla som sitter i ledningen gör sitt bästa för att alla aktieägare ska få sin utdelning 

som dem nu utgör en del utav. På så vis kom företagens värde att öka och därmed kunna dela ut 

utdelning till alla företagens aktieägare (ibid.).  

 

Uppsatsen använde sig av denna teori för att skapa förståelse kring konflikter som kunnat uppstå 

mellan aktieägarna och ledningen. Det var även viktigt att förstå att ledningen besitter mer 

information och det kan kontrollera utdelningen för att få marknaden att agera som de vill. 

 

2.3 Bird In The Hand 

Tanushev (2016) beskrev i sin artikel om bird in the hand-teorin, även kallat 

utdelningspreferensteorin, som baseras på en hypotes om att ju högre utdelning, desto mer ökar 
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företagets värde och aktieägarnas tillfredsställelse. Ett förekommande citat angående detta är “A 

bird in hand is worth more than two in the bush” (Holden och Warshaw, 1985). Med detta menas 

att investerare hellre behåller den utdelning som de har idag, ”in the hand”, än att riskera 

utdelningen och leta efter bättre framtida kapitalvinster, ”two in the bush”. Al-Malkawi m.fl. 

(2010) upplyste att bird in the hand-teorin bevisar utdelningspolitik och att den visar att hög 

utdelning ökar värderingen av företagsvärdet. 

 

Shao m.fl (2010) menade att utdelningar kompenserar investerarna för de risker de tar. De 

beskriver konjunkturcykler och ledningsförmåga som exempel på risker. Vidare menar 

författarna att försäljning av aktier inte kan användas istället för utdelning för att tillgodose 

kontanta behov. I denna mening förklarades utdelningar av bird in the hand. Teorin visar att 

företag som har hög utdelning är särskilt attraktiva för riskvilliga investerare. 

 

Uppsatsen använde bird in the hand-teorin för att det förklarade ett av två möjliga utfall av hur 

företag kunnat agera under kritiska tider. Utifrån bird in the hand skulle ledningen föredra en 

säkrare utdelning idag, än att riskera vad som händer imorgon. Speciellt då det finns risk för 

konjunkturförändringar. 

 

2.4 Signaleringsteorin 

Enligt Heil och Robertson (1991) brukar ekonomer se signaler som något som innehar 

informationsinnehåll. Sådant innehåll kan vara betydelsefullt för att kritisera produktiviteten hos 

potentiella anställda. Signaler kan även föra vidare information om produktivitet eller 

konkurrensrykte och ändamål, i synnerhet vad gäller prissättningsinitiativ (ibid.). Shao m.fl. 

(2010) förklarade det även som en kostsam signal som kan förmedla information som inte 

tidigare varit känd för marknaden. Det kan då ändra marknadsuppfattningar om framtida vinster 

och utdelningar. 

 

Signaleringsteorin innebär alltså att en sida ger signaler till en annan. I detta fall innebär 

signaleringsteorin att företaget signalerar till marknaden. Detta kopplas till utdelningspolitik i 

och med att företag signalerar hur det går för företaget genom utdelningen (Kao och Wu, 1994). 

Det medför att företaget kan styra vad marknaden kan förvänta sig av företaget, en ökad 

utdelning innebär att företaget går positivt och en minskad utdelning innebär att företaget går 

negativt (ibid.). Dock behöver inte en minskad utdelning innebära att det går negativt för 
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företaget. Detta förklarar Bhattacharya (1979) som menar på att det kan betyda att företaget 

istället har valt att investera i sådant som räknas ge en högre avkastning i framtiden. Därför bör 

man även vara försiktig med vilka slutsatser som dras och att endast basera ett företags framtid 

på utdelning inte behöver ge ett korrekt resultat. Bhattacharya (1979) förklarade att det även är 

möjligt för ledningen att styra aktiekursen till deras fördel med utdelningen eftersom utdelningen 

i sin tur styr aktiekursen. Men samtidigt är det svårt att veta vilka signaler som är riktiga eller 

falska.  

 

Signaleringsteorin användes för att det ger en bild av hur viktig utdelning kan anses vara för 

aktieägarna. I samma möjliga utfall som bird in the hand, bidrar signaleringsteorin till en ökad 

utdelning vid kritiska tider om företagen vill signalera att det går bra trots finansiell status. 

 

2.5 Depression Babies 

Guerrero, Safford och Sundali (2018) förklarade hur människor som genomgått en depression är 

mindre benägna att ta ekonomiska risker för att de upplevt negativa avkastningar. De undersökte 

hur investeringsbeslut påverkades av det ekonomiska läget under personers livstid. Författarna 

undersökte vikten av de historiska avkastningarnas påverkan på nuvarande investeringsbeslut. 

Resultatet bevisade att de som genomgått en krasch investerar genomsnittligt 6% mindre än 

personer som inte genomgått kraschen (ibid.). 

 

Det finns investerare som är mer riskbenägna än andra och under tider med lägre avkastning är 

det mer tydligt. Det gör att företag och deras utdelning under kriser eller förändringar inte 

behöver ha påverkats negativt. Då en del investerare kan vara riskbenägna att behålla sina aktier 

även under försämrade förhållanden. Det finns även de tillfällen där företag vill skapa en säkrare 

kapitalstruktur innan de ökar utdelningen under krisen. 

 

Som tidigare nämnt var bird in the hand ett av två möjliga utfall, depressions babies var det andra 

möjliga utfallet. Detta eftersom företag blir mer riskbenägna och ökar sin kapitalbuffert under 

kritiska tider, vilket leder till en minskad utdelning för aktieägarna. Uppsatsen skapade sig en 

övergripande bild av vilka möjliga utfall det fanns efter företag genomgått kriser och hur de kan 

arbeta sig tillbaka. Det ansågs viktigt att ha denna teori för att kunna analysera åren utifrån 

konjunkturläget. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens val av metod och sedan genomförandet av studien. 

Datainsamlingen och urvalet förklaras stegvis därefter presenteras bortfallsanalysen. Vidare är 

förklaring av variablerna som använts i studien samt metod- och källkritik. Till sist  

presenteras studiens kvalitet. 

 

 

3.1 Val av metod 

Uppsatsen har använt en kvantitativ ansats. Muijs (2010) förklarade att skillnaden mellan den 

kvalitativa och kvantitativa metoden är att den kvantitativa förklarar fenomenet med hjälp av 

siffror, ofta en statistisk analys. För att kunna använda den här typen av metod krävs det att det 

som studeras kan besvaras med siffror (ibid.). Studien baserades även på ett deduktivt slag. Det 

innebär att man utgår från teorier och sedan testar dem mot den insamlade datan (Bryman och 

Bell, s. 665, 2017). Uppsatsen har valt den kvantitativa metoden för att denna besvarar 

undersökningsfrågorna och syftet. Det är även att föredra i en studie där en stor mängd data 

samlats in, som denna studie gjort. 

 

Enligt Petty och Bowlin (1976) är kvantitativa metoder det tredje vanligaste området för att 

undersöka osäkerhet i samband med framtida händelser, ett försök att “mäta” den potentiella 

variationen i samband med okända resultat. Flera andra kvantitativa metoder såsom matematisk 

programmering nämndes ofta. 

 

3.2 Genomförande 

Studien baserades på sekundärdata. Data samlades in genom två olika databaser, finbas som 

användes för att få data om utdelningar för alla företag och sedan retriever business för att erhålla 

nyckeltalet ROE. 

 

Studien utgick från data kring utdelning av företag på large, mid och small cap. Olika variabler 

har undersökts för att de ansågs kunna ha en påverkan på utdelningspolitiken hos företag. Dessa 

diskuterades fram med hjälp av flertal artiklar i 1.2 problemdiskussion. Utifrån det har denna 

studie undersökt variablerna ROE och storlek på företaget för att dessa variabler har påvisat ett 

samband med utdelningspolitiken i andra sammanhang. Åren var även viktiga för studien 



12 

 

eftersom de gav undersökningen möjlighet att studera huruvida variabeln konjunkturen haft 

betydelse. 

 

För att analysera den insamlade datan gjordes en korrelationsanalys i SPSS. Enligt Mowbray 

(1941) är en korrelationsanalys en aspekt av logiskt tillvägagångssätt att testa hypoteser. En 

korrelation är ett mått på i vilken utsträckning två eller flera variabler är linjärt relaterade (Miles 

& Shevlin, 2001). Det skapades tabeller i excel utifrån de analyser som gjorts i SPSS. De 

variabler som studien har tillämpat bevisade på olika värden, därefter tolkades värdena för att 

komma fram till resultatet.  

 

3.2.1 Datainsamling & Urvalsprocess 

Studiens urval baserades på ett balanserat panelurval. Det innebar att datan är insamlad under 

samma antal år på alla enheter. Insamlingen av data gjordes via Swedish House of Finance och 

deras databas finbas. Där valdes “Search instrument” och sedan valdes large, mid och small cap 

företag som marknad. Tiden som valdes var 1/1-2010 till 31/12-2018. Sedan valdes frekvensen 

“dagligen” för att få med alla utdelningar. När excel-filen laddades ner var det uppdelat per 

företag vilket gjorde att alla dagar från första januari 2010 till sista december 2018 per företag 

fanns. Men eftersom alla dagar inte hade en utdelning togs de tomma dagarna bort. Det som 

lämnades kvar var alla dagar då det skett en utdelning. 

 

Totalt bestod datan av 263 företag från finbas, 73 av de var från large cap, 98 från mid cap och 

92 från small cap. Sedan samlades datan från Retriever business in för att få nyckeltalet ROE. 

Detta gjordes genom att välja aktiebolag och sedan large, mid och small cap som “noterade 

företag”. Sedan valdes nyckeltalet “avkastning på eget kapital” (ROE). Totalt var det 310 företag 

från retriever business, 88 var från large cap, 124 från mid cap och 98 från small cap.  

 

Eftersom studien gick ut på att studera utdelningar 2010-2018 valdes det att exkludera de företag 

som inte hade utdelning alla dess år. Utöver detta togs även banker bort från urvalet. Det 

eftersom banker har en annan kapitalstruktur än resterande företag samt att det även 

introducerats nya regler för att banker ska klara av kritiska tider. Efter detta återstod det 41 

företag från large cap kvar, 20 från mid cap och 10 från small cap. Det gjorde att den kvarstående 

datan bestod av totalt 71 företag och 639 observationer som analyserats. Datainsamlingen 
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gjordes enskilt för de olika storlekarna (large, mid och small cap) för att ha den uppdelningen av 

storlek som önskades i studien. 

 

Under studiens gång var tanken att marknadsvärdet skulle vara en ytterligare variabel. Dock 

fanns det inte tillräckligt mycket data för att granska marknadsvärdet på alla företag som ingick i 

large, mid och small cap då all data inte fanns tillgänglig för åren 2010-2018. I och med 

tidsramen för detta arbete valdes det att inte genomföra det manuella beräkningar som kunde 

genomföras för att få fram marknadsvärdet. Det genomfördes även en regressionsanalys under 

arbetets gång, men utifrån de resultat som analysformen gav tillkom inga fler givande variabler 

än de som gavs utifrån en korrelationsanalys. 

 

3.2.2 Bortfallsanalys 

I början av datainsamlingen lades ytterligare en variabel till, detta var aktiekapital. Den användes 

istället för marknadsvärdet för att se storleken på företag utifrån marknadens perspektiv. Efter att 

datan samlats in valdes denna variabel bort. Detta på grund av att aktiekapital faktiskt inte är ett 

sätt att mäta storleken på företaget, utan nästan snarare motsatsen. Aktiekapital är den del av 

kapital som ett företag inte får dela ut. 

 

Korrelationsanalysen gjordes till en början med alla år tillsammans i en korrelation. Detta visade 

ett resultat utan signifikans. Det valdes då att ta bort analysen från uppsatsen. Korrelationen 

gjordes om och datan analyserades för varje enskilt år.  

 

Genom studiens gång användes variabeln riskkod som var ett nyckeltal från Retriever Business. 

Dock hittades ingen information kring hur detta nyckeltal räknats fram och på grund av detta 

togs denna variabeln bort från studien. Anledningen till att denna variabel valdes från början var 

för att studien ville undersöka sambandet mellan utdelning och risk. Eftersom att betavärdet inte 

gick att tillhandahålla för varje år och för varje företag valdes variabeln riskkod. Av den orsaken 

att ingen information kring riskkod hittades, gynnas studiens kvalitet och trovärdighet av att 

eliminera den istället.  

 

3.3 Studiens variabler  

I denna studie tillämpas det fyra olika variabler. Dessa användes för att genomföra statistiska 

tester för att kunna besvara studiens undersökningsfrågor. Nedan presenteras de var för sig. 
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3.3.1 Utdelning 

Utdelning var en av studiens variabler, detta eftersom studiens huvudsyfte var att studera vilka 

faktorer som påverkar utdelningen. Studien använde sig utav utdelning/aktie i form av kronor. 

Detta för att kunna dra slutsatser utifrån vilken utdelning de olika företagsstorlekarna haft. 

Vidare i studien vill ett samband med utdelningen undersökas utifrån de resterande faktorerna 

som presenteras. 

 

3.3.2 Konjunktur 

Konjunkturens betydelse har som avsikt att ge studien svar på om utdelningen företagen ger har 

ett samband till konjunktursvängningar. För att kunna studera ett eventuellt samband mellan 

utdelning och konjunkturen var även detta en av studiens variabler. I de analyser som genomförts 

har åren varit betydelsefulla. Detta för att det sedan ska ha varit möjligt att dra ett samband 

mellan utdelningen och konjunkturen.  

 

3.3.3 Lönsamhet 

För att beräkna lönsamheten nyttjades nyckeltalet ROE. Detta är det vanligaste sättet att beräkna 

lönsamhet (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s.138). Nyckeltalet togs från Retriever 

Business som beräknar ROE som resultatet efter finansiella intäkter och kostnader dividerat med 

summa genomsnittligt eget kapital. ROE beräknades genom att ta resultatet efter finansiella 

poster dividerat på genomsnittligt eget kapital (Retriever, u.å.). Det är en vanlig variabel för att 

undersöka hur lönsamheten ser ut, utifrån aktieägarnas perspektiv (Nilsson m.fl., s. 139). Som 

tidigare nämnt undersöktes lönsamhet för att se om det finns ett samband mellan det och 

utdelningen. ROE har i tidigare studier bevisats ha det positiva sambandet.  

 

3.3.4 Storlek 

Ett flertal studier visade att storleken på ett företag hade betydelse för vilken utdelning som 

företagen ger. Studien använde large, mid och small cap för att fördela företagen på olika 

storlekar. Dickens m.fl. (2002) fick bevisat i deras studie att storleken på företag har betydelse 

för utdelning. Detta stärker anledningen till varför denna variabel valdes.  
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3.5 Metodkritik 

Att använda sig utav sekundärdata kan enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) vara 

missvisande. Detta för att data som samlats in tidigare kan ha varit för ett annat syfte. Det är 

därför viktigt att vara uppmärksam och kritisk för vilken data som används.  

 

Eftersom studien har baserats på ett deduktivt slag hade det varit gynnsamt att använda en 

kombination av både kvantitativ och kvalitativ ansats där både kvantitativa data används till 

såväl som enkätundersökningar eller intervjuer. Detta för att det har blivit allt vanligare att 

kombinera båda metoderna för att få en ännu mer trovärdig analys. En sådan metod kallas för 

triangulering. Anledningen till att trianguleringen valdes bort i denna uppsats var på grund av 

tidsbrist, intervjuer eller enkätundersökningar hade krävt mer tid att genomföra detta för att 

sedan transkribera för att kunna använda den datan som genomförts. 

 

Studiens data hämtades från två databaser. Retriever business är en företagsdatabas som lagrar 

fakta om svenska bolag bland annat årsredovisningar med 10 års historik och bolagsrapporter. 

Det bidrog till en snabbare insamling av data istället för att behöva enskilt gå igenom varje 

årsredovisning för alla företag och år. Finbas är en databas från Stockholm school of economics 

där data finns för att studeras. Möjligheten att se företags utdelningar finns, därför valdes 

databasen. Det går inte att använda finbas utanför en skoldatabas och den data som finns är 

endast för de skandinaviska länderna samt Finland. Detta är en negativ aspekt om studien skulle 

göras om på nytt av någon som inte har tillgång till den eller om studien skulle göras för att 

jämföra ett annat land utanför Skandinavien som till exempel Island.  

 

Studien använde sig av variabel utdelning/aktie i kronor. Detta kan ha påverkat studien negativt 

då en utdelning i form av kronor beror på aktiepriset, som denna studie inte undersökt eller tagit 

hänsyn till. Det bör ha skapats en procentuell förändring mellan aktiepriser och utdelningen för 

att kunna få en mer rättvis bild bland de olika företagen. 

 

3.6 Källkritik 

I uppsatsen har flertal artiklar och böcker använts. Det är viktigt att granska de källor som 

används för att kunna skapa en mer pålitlig studie. De flesta källor i denna uppsats har blivit 

vetenskapligt granskade och anses vara mer tillförlitliga. Det finns en del källor som är äldre, 
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från mitten och sent 1900. Men många av dessa källor har även blivit kompletterade med studier 

från senare tid. Flertalet artiklar är från senare än 2010 vilket höjer trovärdigheten. Genom att ha 

både äldre och nyare studier kan de ses om det har skett någon förändring mellan artiklarna 

skrevs. 

 

Det har även använts ett par böcker genom uppsatsen. Valet av dessa har ofta varit för att få en 

samlad information av flertal studier på ett effektivt sätt. Möjligheten att söka upp de 

vetenskapliga artiklar som boken tar upp har även funnits. Detta för att kunna få en djupare 

förståelse eller förklaring på det boken i fråga har sammanfattat.  

 

3.7 Studiens kvalitet 

3.7.1 Validitet 

Validitet handlar om ifall studien mäter det den avses att mäta (Muijs, 2010). Problematiken med 

detta är att vissa saker är svårt att mäta, som till exempel attityder eller effekter utan att 

specificera det mer. Muijs (2010) menar att det även är bra att diskutera huruvida kvaliteten är på 

det man mätt, inte bara om man mätt det man avser. Denna studie avser att mäta om det finns ett 

samband mellan konjunkturförändringar samt finansiella faktorer och utdelningen i svenska 

börsnoterade företag. Utifrån resultatet är detta det som studien mäter. Dock går det att diskutera 

kvaliteten på det som mätts. I insamlade data förekom det en del extremvärden, detta är inte 

något som hanterades och på grund av detta kan data visat en möjlig missvisande bild.  

 

Det hade varit till studiens fördel om det varit möjligt att analysera flera år. Detta för att under 

många av de år som studien sträcker sig över befann sig ekonomin i en lågkonjunktur. Hade flera 

år studerats kunde möjligheten att få extremfall som finanskrisen 2008 med för att få ett resultat 

på vad som händer i de fallen med extrem och snabb nedgång. Validiteten ökar av att det är 

konstant antal år som undersökts för alla företag. Det gör att studien har bra förutsättningar för 

att kunna jämföra åren eftersom de består av samma antal företag.  

 

Begreppsvaliditet handlar om huruvida om den data som samlats in besvarar forskningsfrågan. I 

denna uppsatsen har den insamlade datan handlat om utdelning och de faktorer som har en 

möjlig påverkan på det. Detta bidrar till en hög begreppsvaliditet. Extern validitet är en annan 

aspekt att tänka på, det besvarar hur generaliserbar en studie är. I studien valdes det att ta bort de 

företagen som inte hade utdelning alla åren som avser undersökas. Detta bidrog till att det blev 
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ett stort antal bortfall. Att endast undersöka de företag som hade utdelning under alla år höjer 

validiteten på studien. Men samtidigt sjunker generaliseringen och trovärdigheten av att färre 

antal företag undersöktes. 

 

3.7.2 Reliabilitet  

Enligt Muijs (2010) handlar reliabilitet om hur trovärdig uppsatsen är. Det är viktigt att 

säkerställa de statistiska mätningarnas reliabilitet. Vidare betonar författaren att det finns två 

olika typer av fel, det första är bortfall och det andra är slumpmässiga fel som kan uppstå när de 

statistiska programmen används. Fortsättningsvis förklarar Muijs (2010) det att de är viktigt att 

se på alla aspekter som använts under studien för att mäta trovärdigheten. 

 

Tanken vid studiens start var att studera finanskrisen 2008, dock valdes det att inte göra detta av 

flera anledningar. Men att studien avser konjunktursvängningar i stort istället för endast en 

finanskris gör att möjligheten att skapa en bredare förståelse för effekten på utdelningar ökar. 

Eftersom en finanskris oftast inte kan uppstå på samma sätt flera gånger skapas det en 

problematik i att resultatet av en sådan studie inte blir generaliserbar. Studien blir då mer 

trovärdig genom att studera konjunktursvängningar. Risken för felberäkningar är även något som 

minskat eftersom de beräkningar som genomförts har gjorts av SPSS och inte för hand. Detta 

ökar uppsatsens trovärdighet. Studien använder flera variabler för att öka möjligheten för att hitta 

en signifikans och ett samband mellan variablerna.  
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4. Empiri  

 

I empiri avsnittet presenteras den data som studien sedan kommit att analysera. Här presenteras 

konjunkturen samt den deskriptiva statistiken, i tabeller som skapats i excel.  

 

 

4.1 Konjunktur 

I bakgrunden till denna studie presenterades det en bild över hur konjunkturen sett ut från år 

2007-2019. Detta visade en tydlig bild över låg- och högkonjunkturerna. De åren som studerades 

i denna studie var 2010-2018. Nedan sammanställdes konjunkturläget för de åren som 

undersökts, vilken underlättar studiens analysavsnitt. 

 

Tabell 1: Konjunkturläget år 2010-2018 

År Konjunkturläge  

2010 Lågkonjunktur 

2011 Lågkonjunktur 

2012 Lågkonjunktur 

2013 Lågkonjunktur 

2014 Lågkonjunktur 

2015 Högkonjunktur 

2016 Högkonjunktur 

2017 Högkonjunktur 

2018 Högkonjunktur 

 

4.2 Deskriptiv statistik 

Nedan presenteras tabeller från den deskriptiva statistiken, där datan var storleks indelad på 

large, mid och small cap. De första tabellerna var med variabeln utdelning/aktie i förhållande till 
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storleken. Sedan presenteras ROE i förhållande till storleken där båda variablerna utgår från åren 

2010-2018. Tabellerna visar medelvärde, standardavvikelse, median samt minimum och 

maximum värdet. I de deskriptiva tabellerna visas det hur datan är fördelad.  

 

4.2.1 Utdelning/aktie 

Tabell 2: Deskriptivt resultat - large cap 

Variabel År  Medelvärde Standardavvikelse  Median  Minimum Maximum 

Utdelning/aktie 2010 4,50 5,47 3,0 0,50 33,5 

Utdelning/aktie 2011 4,78 2,67 4,0 1,40 12,0 

Utdelning/aktie 2012 5,17 3,71 4,5 1,20 23,0 

Utdelning/aktie 2013 5,76 5,45 4,5 1,25 35,1 

Utdelning/aktie 2014 5,50 3,64 4,5 1,25 18,0 

Utdelning/aktie 2015 6,03 3,81 4,85 0,50 17,0 

Utdelning/aktie 2016 8,00 16,78 4,51 0,25 109,5 

Utdelning/aktie 2017 5,95 4,70 5,0 0,75 28,1 

Utdelning/aktie 2018 6,35 4,68 4,5 1,05 23,2 

 

Tabellen ovan visar alla företag på large cap och utdelning/aktie uppdelat på alla år. Medelvärdet 

mellan år 2010-2018 varierar mellan 4,5-8,0. Standardavvikelsen har ett lägsta värde på 2,67 

medan det största uppgår till 16,78. Medianen ligger mellan 3-5. Minsta värdet för alla år är 0,25 

medan det högsta är 109,50. 
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Tabell 3: Deskriptivt resultat - mid cap 

Variabel År  Medelvärde Standardavvikelse  Median  Minimum Maximum 

Utdelning/aktie 2010 5,03 7,78 2,00 0,25 31,75 

Utdelning/aktie 2011 3,65 3,13 2,30 1,00 12,50 

Utdelning/aktie 2012 3,45 2,87 2,50 0,55 10,00 

Utdelning/aktie 2013 3,33 2,50 2,60 0,35 10,00 

Utdelning/aktie 2014 4,33 3,87 3,05 0,2 14,00 

Utdelning/aktie 2015 4,18 3,08 3,49 0,35 12,00 

Utdelning/aktie 2016 4,36 2,86 4,13 0,45 10,00 

Utdelning/aktie 2017 4,19 2,82 3,75 0,5 10,00 

Utdelning/aktie 2018 4,98 4,28 4,41 0,9 20,00 

 

Tabellen ovan visar alla företag på mid cap samt utdelning/aktie. Medelvärdet för åren 2010 - 

2018 varierar mellan 3,33 - 5,03. Standardavvikelsen har ett värde mellan 2,50-7,78. Minimum 

värdet eller minsta värdet ligger på 0,20 som lägst för alla år samt ett maxvärde på 31,75. 

Medianen ligger mellan 2,00-4,41.  
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Tabell 4: Deskriptivt resultat - small cap 

Variabler År Medelvärde Standardavvikelse Median Minimum Maximum 

Utdelning/aktie 2010 1,79 1,64 1,13 0,45 5,00 

Utdelning/aktie 2011 1,90 1,50 1,15 0,45 5,20 

Utdelning/aktie 2012 1,83 1,18 1,68 0,45 4,00 

Utdelning/aktie 2013 1,73 1,33 1,25 0,45 3,75 

Utdelning/aktie 2014 1,96 1,89 1,25 0,10 5,90 

Utdelning/aktie 2015 2,37 1,96 1,75 0,45 6,50 

Utdelning/aktie 2016 2,69 1,96 2,20 0,50 7,00 

Utdelning/aktie 2017 3,11 2,10 2,25 0,50 7,50 

Utdelning/aktie 2018 2,69 1,51 2,2 0,75 5,00 

 

Tabell 3 presenterar small cap och utdelningar/aktie. Medelvärdet för alla utdelningar på mid cap 

ligger mellan 1,73-3,11. Standardavvikelsen har värden mellan 1,18-2,10. Medianen visar på 

värden mellan 1,13-2,25. Minsta värdet för alla år är en utdelning på 0,10 medan det högsta 

utdelningen är på 7,50. 
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4.2.2 ROE 

Tabell 5: Deskriptivt resultat, ROE - large cap 

Variabel År  Medelvärde Standardavvikelse  Median  Minimum Maximum 

ROE 2010 0,24 0,11 0,24 0,05 0,57 

ROE 2011 0,20 0,17 0,22 -0,40 0,60 

ROE 2012 0,21 0,12 0,21 -0,05 0,53 

ROE 2013 0,20 0,11 0,20 0,04 0,50 

ROE 2014 0,19 0,11 0,17 0,00 0,50 

ROE 2015 0,20 0,12 0,17 0,01 0,47 

ROE 2016 0,18 0,13 0,20 -0,08 0,47 

ROE 2017 0,17 0,12 0,17 0,00 0,44 

ROE 2018 0,15 0,15 0,17 -0,30 0,49 

 

Ovanstående tabell visas variabeln ROE och large cap. Den visar att medelvärdet för alla åren 

varierar på 0,15-0,24 för vilken avkastning på eget kapital som företag på large cap har. 

Standardavvikelsen presenteras med tal mellan 0,11-0,15. Medianen ligger mellan 0,17-0,24. 

Minimivärdet för ROE på large cap är -0,40 och maximumvärde är 0,60. 
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Tabell 6: Deskriptivt resultat, ROE - mid cap 

Variabel År  Medelvärde Standardavvikelse  Median  Minimum Maximum 

ROE 2010 0,24 0,11 0,23 0,00 0,51 

ROE 2011 0,24 0,10 0,26 0,02 0,47 

ROE 2012 0,22 0,20 0,19 0,01 0,98 

ROE 2013 0,18 0,08 0,20 0,04 0,29 

ROE 2014 1,20 4,50 0,19 0,00 20,3 

ROE 2015 0,25 0,13 0,25 0,03 0,49 

ROE 2016 0,23 0,10 0,22 0,03 0,47 

ROE 2017 0,19 0,10 0,20 0,00 0,34 

ROE 2018 0,18 0,14 0,15 0,00 0,60 

 

Detta är en tabell som visar fördelningen med variabeln ROE på mid cap för åren 2010-2018. 

Det tabellen visar då är ett medelvärde som ligger mellan 0,18-1,20 medan standardavvikelsen 

ligger mellan 0,08-4,50. Medianen hamnar på ett värde mellan 0,15-0,26. Samt ett minimivärde 

på 0,00 och ett maxvärde på 20,30.  
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Tabell 7: Deskriptivt resultat, ROE - small cap 

Variabler År Medelvärde Standardavvikelse Median Minimum Maximum 

ROE 2010 0,23 0,17 0,17 0,01 0,60 

ROE 2011 0,27 0,17 0,21 0,03 0,53 

ROE 2012 0,17 0,15 0,16 0,00 0,46 

ROE 2013 0,17 0,09 0,17 0,03 0,34 

ROE 2014 0,21 0,11 0,01 0,05 0,42 

ROE 2015 0,28 0,22 0,23 0,01 0,70 

ROE 2016 0,32 0,20 0,25 0,10 0,70 

ROE 2017 0,32 0,21 0,26 0,10 0,70 

ROE 2018 0,27 0,17 0,26 0,10 0,70 

 

Tabellen ovan presenterar small cap och roe, vilka roe som förekommer på small cap. De värden 

som medelvärdet varierar mellan är 0,17-0,32. Medan standardavvikelsen visar på värden mellan 

0,09-0,22. Medianen som visas är mellan 0,16-0,26. Minimivärdet är 0,00 medan det högsta 

värdet är på 0,60. 
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5. Resultat 

 

I detta kapitel presenteras den data som applicerats i korrelationsanalyser i SPSS i flertal 

tabeller som kompletteras med en beskrivande text. Först visas den tabell som gav signifikans 

och sedan en sammanställning av de resterande tabellerna. Sist presenteras en sammanställning 

av det resulterande förhållandet genom en sammanställning av empirin. 

 

I resultatet samlades all data in i tabeller för att kunna presenteras på ett överskådligt sätt. Det 

presenteras den tabellen av korrelationsanalysen som visade på ett signifikant samband och 

sedan presenteras resterande i en sammanställd tabell. 

 

5.1 Resultat från korrelationstest 

Följande presenteras ett bivariat korrelationstest för varje studerat år. Anledningen till varför 

testet gjordes var för att se eventuella samband mellan variablerna för år för år. Det genomfördes 

en för varje år för att se om det skiljer något i förhållande till hur konjunkturen var det året. 

Samtliga tabeller ser ut på samma sätt och visar korrelationskoefficienten (r) samt 

signifikansvärdet (P). 

 

Tabell 8: Korrelation 2015 

2015  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,244 1 

 P 0,040  

 N 71 71 

Korrelation är signifikant på 0,05 level (2-tailed) 

Kommentar: r = korrelationskoefficienten, P = Signifikansvärde, N = antal observationer. 
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Tabell 15 förklarar korrelationen 2015 där utdelning/aktie mot ROE har en korrelation på 0,244 

och ett signifikansvärde på 0,040. Det visar på ett positivt signifikant samband. 

 

Tabell 9: Sammanställning av korrelationsanalyser som inte visade samband 

Utdelning/aktie   ROE Utdelning/aktie     ROE  

 2010 ROE  2014 ROE 

Utdelning/aktie r 0,18 Utdelning/aktie r -0,066 

 P 0,134  P 0,582 

 N 71  N 71 

 2011 ROE  2016 ROE 

Utdelning/aktie r 0,034 Utdelning/aktie r 0,018 

 P 0,777  P 0,880 

 N 71  N 71 

 2012 ROE  2017 ROE 

Utdelning/aktie r 0,194 Utdelning/aktie r -0,078 

 P 0,111  P 0,523 

 N 71  N 71 

 2013 ROE  2018 ROE 

Utdelning/aktie r 0,172 Utdelning/aktie r -0,09 

 P 0,152  P 0,458 

 N 71  N 71 

Kommentar: r = korrelationskoefficienten, P = Signifikansvärde, N = antal observationer. 
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Ovan visas en sammanställd tabell för de korrelationer som inte visade på något samband. För att 

det ska finnas ett samband kräver det att P-värdet är så nära 0,05 eller 0,01 som möjligt. Detta 

gör att man kan utläsa att ingen av ovanstående korrelationer varit nära att bevisas ha ett 

samband med denna korrelation.  

 

5.2 Förhållande mellan deskriptiv statistik och konjunktur 

Nedan presenteras tabeller som visar förhållandet mellan den deskriptiva statistiken och 

konjunkturen. Där röd färg på medelvärdet uppvisar en minskning av medelvärdet av 

utdelningen och grön en ökning. Konjunkturläget uppenbaras med röd för lågkonjunktur och 

grön för högkonjunktur. Matchar dessa färger kan ett sambands dras om att utdelningen kan 

förklaras av konjunkturen.  

 

Tabell 10: Large cap i förhållande till konjunkturläget 

Variabel År Medelvärde Konjunkturläge 

Utdelning/aktie 2010 4,5 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2011 4,78 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2012 5,17 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2013 5,76 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2014 5,5 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2015 4,03 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2016 8 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2017 5,95 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2018 6,35 Högkonjunktur 

 

Tabellen ovan presenterar förhållandet mellan utdelning/aktie och konjunkturläget för large cap. Den 

upplyser om att de år där förhållandet var 2014, 2016 och 2018.  
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Tabell 11: Mid cap i förhållande till konjunkturläget 

Variabel År Medelvärde Konjunkturläge 

Utdelning/aktie 2010 5,03 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2011 3,65 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2012 3,45 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2013 3,33 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2014 4,33 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2015 4,18 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2016 4,36 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2017 4,19 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2018 4,98 Högkonjunktur 

 

Tabell 11 presenterar förhållandet mellan utdelning/aktie och konjunkturläget för mid cap. Den klargör 

om att de år där förhållandet var 2011-2013 samt 2016 och 2018. 

 

  



29 

 

Tabell 12: Small cap i förhållande till konjunkturläget 

Variabel År Medelvärde Konjunkturläge 

Utdelning/aktie 2010 1,79 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2011 1,9 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2012 1,83 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2013 1,73 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2014 1,96 Lågkonjunktur 

Utdelning/aktie 2015 2,37 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2016 2,69 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2017 3,11 Högkonjunktur 

Utdelning/aktie 2018 2,69 Högkonjunktur 

 

Ovan uppvisas tabellen med förhållandet mellan utdelning/aktie och konjunkturläget för small cap. Den 

påvisar om att de år där förhållandet var 2012-2013 samt 2015-2017.
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6. Analys 

 

I följande kapitel presenteras en analys av studiens resultat. Det kommer även bestå av en 

koppling till tidigare forskning och till de teorierna som presenterades under den teoretiska 

referensramen. 

 

6.1 Analys av deskriptiv statistik 

Vid genomförandet av den deskriptiva analysen och korrelationsanalysen studeras variablerna. 

Detta för att kunna besvara forskningsfrågorna som studien utgått från. Resultatet visade svag 

signifikans då endast en korrelation uppvisade på ett samband. Vidare i analysen diskuterades det 

hur de valda teorierna och tidigare forskning kan kopplas till resultatet. 

 

2010 var året då konjunkturen gick upp efter att finanskrisen som världen genomgått hade nått 

sin lägsta punkt, men då det fortfarande var kvar i en lågkonjunktur. Möjligheten att dra 

slutsatser om 2010 var svårt eftersom år 2009 inte var med i studien och det var därför inte 

möjligt att se om det skett en ökning eller minskning till 2010. Men skulle det skett en ökning, 

skulle det kunna bero på att företagen vill visa att de uppnått en bättre finansiell status, detta 

genom att signalera till investerare. 

 

Samtidigt är det möjligt att se hur en finansiell kris kan påverka både investerare och företagen 

med hjälp av teorin depression babies. Det är möjligt att investerare efter en finanskris börjar 

kräva högre utdelning till en lägre risk. Detta förklarades i teorin som ett sätt för människor som 

genomgått en finansiell kris, att de är mindre benägna att ta risker. Detta gäller både investerare 

och företag (Guerrero m.fl., 2018). Företagen som haft en problematisk period kan vara mindre 

benägna att ge hög utdelning för att de vill spara kapital i företag istället för att ge utdelning. 

Eftersom lågkonjunkturen varade ända fram till 2015 kan det vara möjligt att både företag och 

investerare var mindre benägna att ta risker. 

 

För tabell 2-4 som förklarades variabeln utdelning/aktie, går det att se en koppling mellan 

utdelningen som följer konjunkturen. I small cap sker det en hög ökning från år 2014-2015, detta 

i samband med att det blir högkonjunktur. Large cap visar även på den utvecklingen i att 2015-

2018 gav högre utdelningar än resterande år, vilket var de år som det var högkonjunktur. Utifrån 

mid cap visades inget konsist samband med konjunkturen. Samtidigt sågs inget direkt samband 
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med storleken på företag, mer än att utdelningen är högre. Men detta kan man nästan förutspå, att 

de större företagen ger högre utdelning, eftersom de har högre omsättning och på det sättet har 

möjligheten att ge högre utdelning. Studiens resultat går emot den tidigare forskning som gjort 

av Denis och Osobov (2008) som bevisade ett resultat på att storleken för ett företag spelar roll. 

Även Dickens m.fl. (2002) kom fram till att storleken på ett företag förklarar utdelningen. 

 

För tabell 10 matchade konjunkturen inte alla år, det var 4 år som avvek och dessa var 2011-

2013 samt 2017. Tabell 11 matchade konjunkturen nästan alla år, det är 3 år som avvek och 

dessa var 2014, 2015 och 2017. Medan tabell 12 matchar konjunkturen lika väl som tabell 11, de 

åren som avvek var 2011, 2015 och 2018. Detta kan kopplas till signaleringsteorin som 

förklarade hur företag signalerar hur det går för dem genom utdelningen (Kao och Wu, 1994). 

De sägs signalera information till en annan part och i detta fall kan det kopplas till hur företag 

signalerar aktieägare. Detta förklarar även Shao m.fl. (2010). Mid cap och small cap (tabell 11 

och 12) visade tydligt på hur signaleringsteorin förklarade de upp och nedgångar som 

konjunkturen haft. Koppling kan göras till Bhattacharya (1979) som studerade hur företag kan 

välja att istället investera för att få bättre avkastning i framtiden. Ett samband ses här mellan 

utdelningen och signaleringsteorin. Sambandet tar stöd i studien genomförd av Baker m.fl. 

(2006) som undersökte om signalering hade ett samband till utdelningen, där de fick ett positivt 

resultat.  

 

Utifrån tabell 5 visar det att large cap för 2016-2018 var lågt i förhållande till de andra åren. 

Detta var när lågkonjunkturen gick över till högkonjunkturen och kan ha påverkat den 

utdelningen företagen gjorde i och med förändringarna. Detta motbevisar Denis och Osobovs 

(2008) resultat om att ju större företaget är desto högre utdelning delas ut till aktieägarna. Det var 

möjligt att koppla detta till agentteorin då ledningen och aktieägarna kan tänkas ha problem efter 

en nedgång 2016 och att det kan vara anledningen till att det bidragit till det fortsatta 

minskningen som skett efter 2016. Ross (1973) förklarade en lösning, att ledningen köper aktier i 

sitt egna företag och på detta sätt skulle det kunna behandla problemet som uppstår mellan 

aktieägarna och ledningen.  

 

Bird in the hand-teorin handlar om att aktieägarna hellre vill ha utdelning idag än att vänta på 

framtida utbetalningar som kanske ger en högre utdelning. Detta beror på att aktieägarna är 

mindre riskbenägna och hellre vill ha “a bird in hand” än att riskera den och leta efter “two in 

bush” (Holden och Warshaw, 1985). Shao m.fl. (2010) tar upp konjunkturcykel och 
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ledningsförmåga som risker som finns inom bird in the hand-teorin. Med detta kan man dra ett 

samband till tabell 5. För denna tabell är utdelningarna instabila och detta bidrar till att 

aktieägarna hellre vill ha utdelningen idag än att riskera för bättre framtida kapitalvinster. Teorin 

visar också att företag som har hög utdelning, lockar riskvilliga investerare, just för att företaget 

kan ge hög utdelning men även då innebär det en högre risk. Det är svårt att veta fullt ut hur 

konjunkturcykeln kommer att se ut i framtiden samt hur ledningens förmåga kan komma att 

förändras. Detta visar på ett samband för när utdelning sker blir aktieägare mindre riskbenägna 

och mer benägna att stanna kvar hos ett företag för att de inte vill riskera att förlora den utdelning 

de kan få för framtida möjlig ökad utdelning.  

 

Mid cap visas i tabell 6, där utläses det att ROE har ett extremvärde år 2014. Detta år hade de ett 

maximumvärde på 20,3, vilket innebär 2030 procent avkastning på eget kapital. Detta är ett tal 

som möjligen har ställt till det i studiens resultat. Extremvärden som funnits bör ha tagits 

hänsyns till eftersom det kan ha påverkat resultatet. 

 

I tabell 7 presenteras small caps deskriptiva resultat. De visar att 2012 var året med lägst 

medelvärde, vilket kan kopplas till konjunkturen då det skedde en nedgång 2012. Som högst var 

medelvärdet under 2016 och 2017, detta kan även kopplas till den ökning som skedde 2016-2017 

i konjunkturen. 

 

I kapitel 2 Teoretisk referensram nämndes Modigliani och Miller teoremet som antydde på att 

utdelning inte påverkar företagets värde och att detta är irrelevant för ett företag, vilket de andra 

teorierna säger emot. De menade på att utdelningspolitik inte haft någon effekt på varken 

företagets aktier eller deras kapitalkostnader (Al-Malkawi m.fl., 2010). Men samtidigt säger 

signaleringsteorin hur viktig utdelning är för aktieägarna och vilken möjlighet det ger för 

företaget att kunna kommunicera med sina aktieägare genom signaler. Fast där menade även 

författare som Bhattacharya (1979) att företaget kan välja att investera istället för att ge utdelning 

och det gäller att se över flera faktorer från företaget och inte endast den utdelning de gör. Detta 

kan då leda till problem mellan företag och aktieägare. Om aktieägare eventuellt misstolkar en 

utdelning kan det uppstå konflikter (Ross, 1973). Ledningen i ett företag har alltid möjligheten 

att kontrollera utdelningar för att marknaden ska agera som de vill. Men uppstår konflikter kan 

företagen förlora sina aktieägare samt att detta påverkar företagens aktier, vilket Modigliani och 

Miller påstått inte ska ske av utdelning (Ross, 1973). 
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Sammanfattningsvis kom studien fram till att det fanns ett samband mellan konjunkturen och 

utdelningspolitiken i börsnoterade företag på flera ställen av de resultat som uppsatsen noterat. 

Det noterades även ett samband mellan utdelningen och signaleringsteorin. Samband mellan 

utdelning och bird in the hand noterades även. Dock skiljer sig den tidigare forskningen som fick 

resultatet att storleken på företag spelar roll för vilken utdelning de har från denna studies 

resultat.  

 

6.2 Analys av korrelationstest 

Tabell 8 och 9 uppenbarar korrelationerna för de olika variablerna uppdelat per år. Det som är 

mest intressant av detta var att endast en korrelation påvisade signifikans. Signifikansen var 2015 

mellan utdelning/aktie och ROE.  

 

Utöver ovanstående signifikans anvisade inte korrelationen på några signifikanser. Det innebar 

att utifrån den data studien baserats på, kan den inte beskrivas som de tidigare studier gjorts. 

Studiens resultat indikerade att det inte, alternativt väldigt sällan, fanns ett samband mellan 

utdelning/aktie och variabeln ROE. De går emot det resultat som Denis och Osobov (2008), 

Kania (2005) samt Hauser (2013) observerat. Hauser (2013) studerade utdelningspolitiken från 

2006-2009 i USA och fick resultatet att lönsamheten har betydelse. Denna inkongruens är 

intressant, motsättningar skapar utrymme för funderingar, skulle det vara möjligt att få mer 

signifikanta resultat om år före 2010 hade undersökts. 

 

Innan korrelationen delades upp per år gjordes ett korrelationstest där samtliga år inkluderades i 

samma. Detta upplyste en korrelation utan signifikans och på grund av det genomfördes ett nytt 

test, då uppdelat per år. Resultatet blev mer signifikant efter denna justering. Samtidigt 

uppenbarades de flesta resultat att ett samband inte existerar. Kania (2005) fick resultatet att en 

faktor som påverkat utdelning var ROE, vilket inte stämmer överens med denna studie förutom 

år 2015. Detta kan bero på fler saker, en anledning kan vara att det finns några extremvärden 

som inte togs hänsyn till under statistik testen. Det kan ha påverkat studiens resultat. Vidare kan 

även urvalet ha varit för litet för att kunna urskilja något samband.  
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7. Slutsats 

 

I följande avsnitt presenteras en kortfattad slutsats som kan dras av studiens analys som är 

ämnad att besvara de forskningsfrågor som studien haft.  

 

 

Studien har undersökt de finansiella faktorer som kan ha påverkat utdelningspolitik i svenska 

börsnoterade företag. Syftet var att studera vilka faktorer som faktiskt påverkar utdelningen och 

eventuella kopplingar till konjunktursvängningar. Resultatet visade att de studerade variablerna 

inte har något samband till utdelning/aktie, förutom vid ett tillfälle. Detta var med variabeln ROE 

som för studien blir det den mest förklarande faktorn i förhållande till utdelning. Det anses ändå 

att studiens syfte är uppfyllt eftersom studien genomförts men att resultatet att det inte finns en 

korrelation. Vidare visade resultatet att det finns ett samband mellan konjunkturen och 

utdelningspolitiken. 
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8. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel presenteras en avslutande diskussion samt förslag på vidare forskning som ska 

kunna täcka det delar som uppsatsen inte genomfört. 

 

 

I studien genomfördes det flertal statistiska tester som applicerades på studiens dataunderlag, 

detta för att i senare avsnitt analysera denna data. Det märktes efter då all data applicerats i 

studiens statistiska tester att de förekommit en del extremvärden. Under analysen märktes det att 

dessa extremvärden antagligen påverkat resultatet eftersom de kunnat påverka huruvida det 

funnits en korrelation eller inte. Det hade varit gynnsamt för studien att se över dessa 

extremvärden och ifall det anses vara påverkande ta bort dessa. Detta hade kunnat höja studiens 

validitet eftersom det kunde gjort studien med generaliserbar. Det eftersom studiens resultat 

skulle kunnat stödjas i flera tidigare studier.  

 

Under studiens gång var det även problematiskt att välja de variabler som skulle gynna studien 

på bästa sätt. I denna studie var den initiala iden att nyttja beta som en definition för risk, men att 

hitta data på historiska betavärden var bristande, vilket ledde till att riskkod skulle väljas. Men 

variabeln riskkod valdes bort, som tidigare nämnt, eftersom att den inte var tillräckligt pålitlig på 

grund av att information om hur den räknats fram inte fanns. Det ansågs därför inte betydelsefullt 

att använda den i studien som en variabel istället för betavärdet. ROE och lönsamhet hade 

däremot visats vara en viktig variabel för utdelning i tidigare studier men i denna studie fanns det 

inte ett samband. Detta skulle kunna förklaras att studien haft för litet antal studerade objekt för 

att kunna se sambandet mellan ROE och utdelning.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har studerat korrelationen mellan konjunktursvängningar och de svenska 

företagens utdelning utifrån faktorerna ROE, storlek och risk. Det finns både 

förbättringsmöjligheter med denna uppsats och även andra intressanta problemformuleringar 

utöver de som redan tagits upp i denna studie.  

 

Förslag på vidare forskning kan vara att inkludera ett större urval med fler företag att observera 

och även inkludera fler variabler. Att använda en kombination av både kvantitativ och kvalitativ 
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forskningsmetod, så kallad triangulering skulle vara att föredra. Detta leder till att forskningen 

blir mer tillförlitlig och mer nyanserad. Ett annat förslag på vidare forskning som skulle vara 

intressant att studera är att inkludera bankerna i studien. Detta för att sedan kunna se vad som 

skiljer sig åt mellan banker och företag då dessa har helt olika kapitalstrukturer. Men även för att 

kunna jämföra dessa i form av korrelationstester emot varandra och se likheter och skillnader, 

fördelar och nackdelar med båda strukturerna. Eftersom en exkludering av extremvärdena skulle 

kunna gett studien mer precisa resultat är även detta något som skulle kunna göras i vidare 

forskning. 
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Bilagor 

Korrelationstester 

2010  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,180 1 

 P 0,134  

 N 71 71 

 

2011  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,034 1 

 P 0,777  

 N 71 71 

 

2012  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,194 1 

 P 0,111  

 N 71 71 
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2013  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,172 1 

 P 0,152  

 N 71 71 

 

2014  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r -0,066 1 

 P 0,582  

 N 71 71 

 

2015  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,244 1 

 P 0,040  

 N 71 71 
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2016  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r 0,018 1 

 P 0,880  

 N 71 71 

 

2017  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r -0,078 1 

 P 0,523  

 N 71 71 

 

2018  Utdelning/aktie ROE 

Utdelning/aktie r 1  

 P   

 N 71  

ROE r -0,090 1 

 P 0,458  

 N 71 71 

Riskkod r 0,124 0,152 

 


