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Sammanfattning

Utdelningar är ett ämne som debatterats flitigt under mer än 50 år, dock är mycket ändå oklart 

inom ämnet. Teorierna om vad som påverkar utdelningar är många men kan ändå inte ge en 

heltäckande förklaring. Huruvida den bransch som företaget är verksam inom har påverkan på 

utdelningspolitiken är ett område det forskats relativt lite inom. Den forskning som gjorts på 

området har främst varit inriktad på den Amerikanska marknaden och gett tvetydliga resultat.

Syftet med denna uppsats  är att undersöka ifall skillnader existerar i utdelningsandelen 

mellan olika branscher på Stockholmsbörsens största lista. Resultatet analyserades sedan med 

hjälp av befintliga teorier. 

Författarna har studerat 63 företags utdelningsandel under en fem års period för att undersöka 

ifall eventuella skillnader beror på effekter specifika för de olika branscherna eller om de 

beror på att vissa branscher innehåller fler stora och väldigt lönsamma företag. Ifall denna typ 

av företag även har höga marknadsandelar och existerar på en trögrörlig marknad är den känd 

som kassakossor. Författarna lyckades finna fem kassakossor bland de 20 företag som 

undersöktes. 

Resultaten från studien visade på att några skillnader mellan de olika branschernas 

utdelningsandelar ej existerade, undantaget var IT som skiljde sig mot flera av de övriga. 

Detta resultat kunde delvis förklaras med några av de utvalda teorierna, till exempel 

klienteleffekten och teorin om branscheffekter. Även att kassakossor skulle ha någon speciell 

påverkan på branschens utdelningsandel kunnde avfärdas då kassakossorna varken visade sig

ha större eller jämnare utdelningar än övriga företag.   

Nyckelord
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Utdelningspolitik
Branscheffekter
Kassakossa
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Inledning

Bakgrund

Aktiemarknaden har ökat i värde kraftigt under de senaste åren. Företagen gör stora vinster 

och en del av de vinsterna hamnar i dess aktieägares fickor. Detta förutsätter givetvis att 

företaget delar ut vinster. Om inte, får investeraren hoppas att aktiekursen går upp och ger 

avkastning på sparandet istället. Ifall utdelningar är något positivt eller inte för företag har 

debatterats flitigt under de senaste 50 åren. Mycket forskning har gjorts på 

utdelningspolitiken, dock med varierande resultat. En enhetlig konsensus har inte infunnit sig 

utan vissa forskare anser att företag bör använda sina pengar på andra sätt än utdelningar1, 

andra anser att det inte spelar någon roll ifall de har utdelningar eller inte2. 

För de aktieägare som anser att utdelningar har betydelse och som förväntar sig att få lite 

extra tillskott i kassan under året är valet av företag viktigt. Det finns till exempel 

kapitalstarka stiftelser som har som policy att endast använda de medel som de fått in från 

utdelningar och inte använda vinster från eventuella värdeökningar. Även vissa privatpersoner 

har genom tiderna sökt sig till säkra aktier som ger en hög utdelning, speciellt under svårare 

tider. Att företag agerar på detta sätt och försöker genom att ha en viss utdelningspolicy locka 

till sig en viss typ av aktieägare är känt som klienteleffekten och är en av det faktorer som 

främst tros påverka ett företags utdelningar.3

En del företag delar ut mer pengar än andra. Men går det att hävda att det finns mer 

utdelningspengar att hämta i vissa branscher än andra? Och beror det i sådana fall på hur 

många starka, marknadsledande företag som finns i branschen? 

Trots att det gjorts så många undersökningar och skrivits så mycket om utdelningspolitik finns

det märkbart lite studier gjorda på förhållandet mellan utdelningsandelen och olika branscher.

Därför ser vi det lämpligt att lägga fokus på just denna del av ämnet finansiering.

                                                
1 Myron Scholes, , Fischer Black, From Theory to a New Financial Product (The Journal of Finance, vol 29, No 
2, Maj 1974) s. 399-412 
2 Franco Modigliani, Merton H. Miller, Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares ( The Journal of 
Business, vol 34, no.4, October 1961) s. 411-433
3 Investopedia, “Widow and Orphan Stocks”: Do they still exist? Tillgänglig< 
http://www.investopedia.com/articles/analyst/121802.asp>
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Problem

Problembakgrund och diskussion

Aktier är en populär sparform men kan anses relativt riskabel jämfört med t.ex. blandfonder 

eller sparkonton. Beroende på placerarens tur och skicklighet kan avkastningen bli väldigt 

hög, eller i värsta fall, väldigt låg. Genom att välja företag med höga utdelningar kan 

investeraren försäkra sig om att han eller hon regelbundet kommer få en utbetalning från 

företaget. Eftersom utdelningspolitiken skiljer sig mellan olika företag kan det vara svårt att 

veta vilka företag som är värda att fokusera på om en investerare vill få så stora utbetalningar  

genom utdelningar som möjligt4. Det finns dock teorier som säger att utdelningar inte har 

någon betydelse eftersom investeraren kan skaffa kapital genom ”hemmagjorda utdelningar”.5

Ett företags utdelningspolitik är något centralt som ledningen måste besluta om. Många 

ledningar är ovilliga att sänka sina utdelningar, (se signaleringsteorin) utan försöker hålla den 

på en jämn nivå. Det finns också de som hävdar att företag med konstanta kassaflöden (se 

kassakossor) är de som är mest ovilliga att sänka sina utdelningar. Medför detta att de 

branscher på börsen som har störst andel kassakossor är bättre för de investerare som söker 

utdelningar? Det finns troligen flera svar på den frågan, ett antal olika variabler skulle kunna 

bidra till skillnader i utdelningsandelen i olika branscher. För att nämna några, konjunkturens 

påverkan på branschen, en annan är att olika branscher har olika investeringsmöjligheter.6

Problemformuleringen i denna uppsats är: Delar företag i specifika branscher ut mer pengar 

än företag i andra branscher? Ifall skillnader finns, beror dessa på företags storlek eller 

branschspecifika faktorer? 

                                                
4 Alon Brav, John R. Graham, Campbell R. Harvey, Payout policy in the 21st century, (Journal of Financial 
Economics, Vol 77, 2005) s. 484.
5

Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe, Jordan D Bradford (
Modern Financial Management, 8th edition. McGraw-Hill Irwin, Boston, 2008)
pp 515.
6 Michael Rozeff, Industry influence on Dividend Policy in a Firm-specific model (Working paper series No 82-
21, s. 1-10.
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Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall det finns skillnader i hur stor andel av sin vinst 

företagen delar ut mellan de branscher på Stockholmsbörsens främsta lista, Large Cap, som 

författarna valt att koncentrera sig på. För att undersöka detta används Lintners mått ”Payout 

ratio”, det består av Totala utdelningar/Årets resultat.

Viktiga begrepp och definitioner

Utdelningspolitik – Den policy ett företag har angående sina aktieutdelningar. Till exempel 

ifall företaget skall ha utdelningar, återköp eller inget av dem.

Utdelningsandel – ”Payout ratio”, Totala utdelningar / Årets resultat. Hur stor del av årets 

vinst som delas ut i form av utdelningar. 

Smooth dividends – Företagen försöker hålla en jämn nivå på sina utdelningar, även under 

förlustår. (Se teorier).

Dividend yield – Utdelning per aktie / Pris per aktie

Kassakossa – En kassakossa kan innebära flera saker. Det kan vara ett företag, en avdelning 

eller vissa produkter. Vad som dock är kännetecknande är att det finns konstanta kassaflöden 

och inte så stora kostnader, även höga marknadsandelar på en icke föränderlig marknad är 

vanligt.
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Metod

Val av undersökning

Författarna har valt att genomföra en kvantitativ studie med målet att undersöka alla företag 

på Stockholmbörsens Large Cap-lista. Anledningen till att författarna valde en kvantitativ 

studie berodde primärt på att de ansåg att det var ett relevant sätt att undersöka förändringar i 

olika företags utdelningsandel. 

Undersökningsmetod

Författarna valde som tidigare nämnts att lägga fokus på de företag som låg på Large Cap på 

Stockholmsbörsen. De bör ha en klar utdelningspolitik eftersom de är väletablerade. 

Författarna tror att de flesta företag på Large Cap har en mer utpräglad utdelningspolicy 

eftersom listan innehåller några av Sveriges främsta företag som har större press på sig från 

både inhemska och internationella investerare än mindre företag på andra listor. 

I studien togs alla banker bort från listan eftersom det inte går att få tag på den information 

som behövs för att genomföra studien. När författarna studerade tidigare forskning fann de en 

uppsats där skribenterna var av samma åsikt, bankerna bör tas bort. Författarna till den 

uppsatsen ansåg att de hade missvisande balansräkningar.7  

Författarna anser även att de företag och branscher som är i minoritet inte går att jämföra med 

de andra branscherna därför plockades de också bort. Detta innebar att 7 av 10 branscher blev 

undersökta. De branscher som blev borttagna var: energi, telecom samt kraftförsörjning. 

Denna inspiration kom från studien av Rozeff, Dempsey och Laber där de utesluter branscher 

med mindre än 5 företag. 8

                                                                                                                                             

                                                
7 Julia Skoglund, Mia Holmgren Utdelningspolicyns determinanter, en studie omfattande 28 stora svenska 
börsbolag,  (Uppsala, 2007), sid 3.
8 Stephen J. Dempsey, Gene Laber, Michael S. Rozeff, Dividend Policies in practice: Is there and industry 
effect? (Quarterly Journal of Business and Economics, vol 32, No 4, Autumn 1993) s. 3-12
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Författarna anser att 4 företag är ett lämpligt antal för att undersökningen ska ge en 

rättvisande bild. Själva indelningen av företagen i dess olika branscher är tagen från 

nätmäklaren Avanza. 9

Nästa steg var att sammanställa utdelningsandelen för varje företag de senaste 5 åren. 

Anledningen till att 5 år är en lämplig tidslängd beror på att studien då täcker in eventuella 

branschskillnader och konjunkturskiften. Det är också lämpligare att ha fler observationer ifall 

extremvärden måste väljas bort.   

För att undersökningen skulle bli så korrekt som möjligt valde författarna att genomföra 

studien på både moderbolagets och koncernens siffror. Dock redovisas endast koncernens 

siffror i denna studie.

Koncernen påverkar moderbolagets resultat och vice versa. Den ursprungliga tanken var att 

ett isolerat moderbolag kännetecknade kärnverksamheten på ett lämpligt sätt, eftersom studien 

koncentrerar sig på skillnader i branscher. Dock är detta inte av någon större betydelse 

eftersom studien också fokuserar på en indelning av branscher som redan är vedertagen, 

oavsett vilka företag koncernen innehåller. Indelningen är redan gjord och kommer inte

förändras och därför spelar det ingen roll ifall koncernens siffror används. 

Författarna valde efter detta att koncentrera sig  på koncernens siffror, dessutom visade det sig 

att de innehöll mindre extremvärden samt att det gick att observera den uttalade 

utdelningspolicyn på ett tydligare sätt än vid användandet av moderbolagets siffror. 

Vid användandet av medelvärdet valdes extremvärden bort för att få mer lämpligt 

undersökningsmaterial (de värden som översteg +300 %), även negativa värden slopades 

eftersom de ger en missvisande bild av genomsnittet.

                                                
9 Avanza, Aktiekurser Large Cap. Tillgänglig:< 
http://www.avanza.se/aza/aktieroptioner/kurslistor/kurslistor.jsp?cc=SE&lkey=LargeCap.SE&sid>(
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Vissa av de studerade företagen använder andra valutor än kronor i sin redovisning. Dessa 

omräknades till kronor med den sista dagskursen för det gällande året som underlag. Kurserna 

går att finna i bilaga 2.      

Data togs från databaser såsom affärsdata samt bolagsfakta. De poster som var intressanta var 

årets resultat för koncernen från resultaträkningen samt totala utdelningar från koncernens 

kassaflödesanalys. Därefter sammanställde författarna resultaten och gjorde statistiska 

analyser såsom hypotestest. Resultatet från testet användes senare i analysen. 

Sekundärt var det även av intresse att undersöka ifall eventuella skillnader mellan branscher 

beror på hur många kassakossor som fanns i branschen. Genom att använda en formel för fritt 

kassaflöde i relation till omsättningen som redovisas nedan i teoridelen samt en lista på 

Sveriges största företag sett till omsättning exklusive dotterbolag togs 20 av de största 

företagen från de olika branscherna fram. Genom att göra detta blev de möjligt att se ifall 

någon/några av de 20 företagen hade vad som krävdes för att kännetecknas som en 

kassakossa. De största företagen i varje bransch undersöktes efter en fördelning som gjordes 

genom att få den procentuella andelen som motsvarade branschens storlek att representera 

andelen kassakossor som undersöktes. Dock undersöktes aldrig färre än ett företag per 

bransch. Detta för att kunna jämföra branscherna med varandra

.

.  
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Teorier

Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin har sitt ursprung i spelteorin, vilket från början är en samling matematiska 

teorier. Tillämpat på utdelningspolitik går teorin ut på att ett företag kan få marknaden att tro 

att det kommer få bättre resultat i framtiden genom att höja sina utdelningar. Detta bygger på 

Lintners teori om Smooth Dividends, vilken säger att företag bara höjer utdelningar om de är 

absolut säkra på högre vinster i framtiden. Teorin fungerar även tvärtom, om ett företag 

sänker utdelningarna så kommer marknaden tro att sämre tider väntar för företaget. Det anses 

dock vara en balansgång att ändra på utdelningar då för höga utdelningar får marknaden att 

tro att företaget missar bra investeringsmöjligheter.10

Klienteleffekter 

Olika företags utdelningspolicy lockar till sig olika grupper av aktieägare, detta är vad teorin 

om klienteleffekter föreslår. Klienteleffekten anses bero på att ägarnas skattesituationer är 

olika. Ägare som tillhör höga skatteklasser förmodas vilja undvika höga utdelningar då dessa 

beskattas hårt och vill istället ha sina vinster i form av högre värden på deras aktieinnehav. 

Tvärtom är det för investerare som betalar låga eller inga skatter. Företag som ägare tros vilja 

ha så stora utdelningar som möjligt då de betalar låg skatt på vinster från utdelningar, detta 

gäller även pensionsfonder som varken betalar skatt på kapitalvinster eller vinster från 

utdelningar. Då investerare anses handla rationellt så kommer de välja sin aktieportfölj efter 

vad de anser som mest förmånligt för dem själva. Detta innebär för företag att de på egen 

hand kan försöka styra vilken typ av ägare de försöker locka till sig. 11  

                                                
10 Ross, Westerfield, Jaffe, Bradford pp 533-534.

11 Ross, Westerfield, Jaffe, Bradford pp 529-530
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Branscheffekter

Redan på 50-talet föreslog John Lintner att vilken bransch företaget var verksam inom hade 

en påverkan på företagets utdelningspolitik. Även om det inte forskats så mycket inom 

området har ytterligare ett antal forskare, till exempel Rozeff som nämns nedan, kommit fram 

till liknande slutsatser. Att företag inom samma bransch skulle ha liknande utdelningspolitik 

skulle kunna bero på samma påverkan av konjunkturer, liknande investeringsbehov, 

branschens mognad samt branschens tillväxttakt. Michael Rozeffs studier från 70-talet samt 

80-talet visar att många företag inom samma branscher har liknande utdelningsmönster i båda 

perioderna. Detta är särskilt intressant då dessa båda perioder hade väldigt olika ekonomiska 

klimat. Perioden under 80-talet var till exempel karaktäriserad av låg inflation, hög tillväxt 

och låga skatter till skillnad från undersökningsperioden under 70-talet. Detta ses som ett av 

de starkare bevisen på förekomsten av branscheffekter inom utdelningspolitiken.12

Avsaknad av branscheffekter

Det finns även forskare (till exempel Higgins; 1972) som menar på att branschen inte har 

något inflytande över företagens utdelningspolitik, de menar att varje företag sätter den 

utdelningsnivå som är optimalt för företaget och att när det är gjort finns det inget utrymme 

för branscheffekter att påverka beslutet.13 En enkätundersökning gjord på amerikanska företag 

av bl.a. Campbell Harvey visar att nivån på konkurrenternas utdelning inte har någon 

betydelse när ett företag ska bestämma sin egen utdelningsnivå.14 Även detta strider mot att 

det skulle finnas likheter i utdelningar inom samma bransch.

                                                
12

Stephen J. Dempsey, Gene Laber, Michael S. Rozeff (Dividend policies in practice :Is there an industry 
effect? Quarterly Journal of Business and Economics, vol 32, No 4, Autumn 1993)

13 Robert C Higgins, The corporate dividend-saving decision,(The Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, vol 7, Mar 1972)s. 1527-1541.
14 Campbell, Harvey, Alon Brav, John Graham, Roni Michaely pp 484-527
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Harveys och Lintners modeller om utdelningspolitik

Företag sätter en långsiktig utdelningsandel och är sedan mycket ovilliga att ändra detta. Det 

menar professor John Lintner i sin rapport om utdelningspolitik från 1956. Lintners 

undersökningen kom fram till att företagen år efter år försöker dela ut en lika stor andel till 

sina ägare (Smooth Dividends). Skulle företagen inte ha råd att betala ut denna andel ett år så 

lånar de hellre pengar till finansiering av utdelningar än sänker dessa även om detta skulle 

vara dåligt för företaget. Detta beror på att en minskning av utdelningar skulle kunna tolkas 

som att det går dåligt för företaget. 

När det gäller att höja utdelningarna menar Lintner att företagen vill vara helt säkra på att 

eventuella ökade vinster är konstanta för att de ska kunna öka utdelningarna. Är de ökade 

vinsterna ej konstanta skulle en högre utdelningsgrad bli svår att behålla när vinsterna sjunker, 

utan att behöva ta lån. När utdelningsandelen väl ändras, sker detta med en fördröjning så att 

ledningen är säker på att denna höjning av kassaflödet kommer att vara konstant.15

Då Lintners teorier bygger på undersökningar så långt tillbaka som före andra världskriget 

finns det intresse att studera senare undersökningar inom ämnet. En sådan gjordes av bland 

annat Campbell Harvey år 2003. En viktig aspekt av denna studie är att det har tagits hänsyn 

till aktieåterköp som en utdelningsform något som inte var särskilt vanligt under Lintners tid. 

Precis som Lintner kommer Harvey fram till att företag är väldigt konservativa när det gäller 

att förändra eller upphöra med utdelningar. Företagen är redo att gå mycket långt för att 

behålla utdelningsandelen även om det är negativt för företaget. 

Till skillnad från Lintner menar Harvey dock att företagen inte nödvändigtvis har en viss 

utdelningsandel som mål utan kan ha andra mål som till exempel stabil utdelning per aktie 

eller växande utdelning per aktie. Det finns även företag som inte har en etablerad 

utdelningspolitik. 16

                                                
15 John Lintner, Distribution of incomes of corporations among dividend, retained earnings and taxes,(The 
American Economic Review, May 1956) s. 97-113. 
16 Campbell, Harvey, Alon Brav, John Graham, Roni Michaely pp 484-527
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Kassakossor 

Kassakossor beskrivs som produkter, avdelningar eller företag som kan bli ”mjölkade” på  

större vinster under längre perioder utan större kostnader. Företag som kan klassas som 

kassakossor kan ofta med eget kapital finansiera investeringar i nya tillgångar, genomföra 

företagsförvärv eller höja sina utdelningar även när ekonomin för övrigt går dåligt. 

Kassakossor är enligt den kända Boston Consulting Group matrisen mogna företag med låg 

tillväxttakt som är branschdominerande.17 De använder sina stora marknadsandelar och 

branschens inträdesbarriärer till hjälp att skapa stora vinster. Detta genom höga 

vinstmarginaler och stabila kassaflöden, då de för verksamheten nödvändiga investeringarna 

redan är gjorda. Detta kan jämföras med yngre snabbväxande företag som ofta återinvesterar 

sina vinster för att finansiera ytterligare tillväxt.

Det finns flera sätt att upptäcka kassakossor, ett vanligt mått är fritt kassaflöde. Fritt 

kassaflöde är de flödet som finns kvar när företaget har betalt de för verksamheten 

nödvändiga kostnaderna (kassaflöde från den operativa verksamheten – kostnader för att 

införskaffa eller uppgradera materiella tillgångar). Ett företag med högt, fritt kassaflöde kan 

finansiera sin egen tillväxt och därmed maximera investerarnas avkastning utan att offra 

lönsamhet eller behöva vända sig till ägarna för kapitaltillskott. Dessa företag kan också ge 

större utdelningar till sina ägare. Företag med ett fritt kassaflöde som är minst 10 % av 

omsättningen eller högre samt uppfyller kraven om marknadsandelar klassas som kassa-

kossor18.

                                                
17 The Experience Curve –Reviewed, The Growth Share Matrix. Tillgänglig 
<http://www.bcg.com/publications/files/Experience_Curve_IV_Growth_Share_Matrix_1973.pdf >
18 Investopedia, Spotting Cash Cows. Tillgänglig:< 
http://www.investopedia.com/articles/stocks/05/cashcow.asp> 
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Teoretisk referensram

De teorier som författarna valt för uppsatsen förklarar på olika sätt varför utdelningar ser ut 

som de gör och vad som påverkar dem. Redan innan själva branschjämförelsen använde 

författarna Lintners mått på utdelningsandelen som metod för att se skillnader mellan företag 

och därmed branscher, även den definition som Boston Consultant Group skapade för att 

identifiera kassakossor användes för att undersöka branschskillnader. Dessa användes 

tillsammans i resultatet och övriga teorier användes för att förklara eventuella likheter och 

skillnader senare i analysen. 
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Empiri / Resultat

Nedan presenteras medelvärdena från studien, dessa kommer att analyseras senare i uppsatsen 

och kommer tillsammans med teorierna ligga till grund för analys och slutsats.

Med extremvärden
Utdelningsandel Standardavvikelse

Dagligvaror 28,00 % 23,66 %

Finans & Fastighet 16,20 % 102,98 %

Hälsovård 36,50 % 25,31 %

Industrivaror och tjänster 110,10 % 236,98 %

IT 1,90 % 52,12 %

Material 51,60 % 78,55 %

Sällanköpsvaror 40,00 % 22,32 %

(Tabell 1, Medelvärden)

Resultatet från studien visar att branschen IT får ett betydligt lägre medelvärde än övriga 

branscher, detta beror på att de behåller utdelningarna konstant trots förlustår. Motsatsen till 

IT är Industri & tjänster, som är den bransch som har högst utdelningsnivå, detta beror på att 

företagen håller en jämn nivå på utdelningarna trots vinster som är mindre än den totala 

utdelningen.

I resultatet från undersökningen fanns negativa värden på utdelningsandelarna, dock var de i 

stark minoritet (4,76 % av totala antalet observationer), skulle det varit fler negativa värden 

vore det intressant att undersöka ifall det finns skillnader i dessa mellan branscherna. De 

negativa värden som existerar i undersökningen är spridda över flera branscher, dock är de 

överrepresenterade inom IT där hela 20 % av de negativa observationerna befinner sig.  

Motsatsen till IT är Industrivaror & Tjänster med endast 2 negativa av 95 observationer. Detta 

innebär att det ändå finns vissa skillnader som är värda att se närmare på.
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Författarna ansåg att det var relevant att undersöka genomsnitten även utan extremvärden 

samt negativa värden eftersom de har en stor påverkan på resultatet. Med dessa justeringar 

blev resultatet följande:

Utan extremer och negativa värden Utdelningsandel Standardavvikelse

Dagligvaror 31,57 % 23,65 %

Finans & Fastighet 42,73 % 30,21 %

Hälsovård 36,53 % 25,31 %

Industrivaror och tjänster 46,49 % 26,94 %

IT 24,79 % 27,13 %

Material 60,90 % 63,26 %

Sällanköpsvaror 42,18 % 23,34 %

(Tabell 2, Medelvärden utan extremvärden samt negativa värden)

Resultatet med korrigerade värden ger ett mer jämnt genomsnitt på utdelningsandelarna samt 

standardavvikelsen. Det är därför svårare att dra några generella slutsatser om eventuella 

skillnader mellan branscherna. Genomsnittet för alla företag var 42,7 %, detta innebär att 

företagen i snitt delade ut 42,7 % av vinsten. Branschen material står ut från mängden med en 

högre utdelningsandel, dock är standardavvikelsen också betydligt högre än genomsnittet 

vilket visar på stor spridning inom branschen.  

Eftersom dessa justerade värden ger en mer rimlig bild av utdelningsandelen i de olika 

branscherna än de ojusterade valde författarna att använda dessa som underlag för 

hypotestestet som följer. 
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Hypotestest

Författarna utförde sedan ett hypotestest för skillnader mellan medelvärden, där de olika 

branschernas utdelningsandelar jämfördes mot varandra för att på så sätt påvisa eventuella 

skillnader i utdelningsandelar mellan branscher eller avsaknad av dessa. Detta test är grunden 

av undersökningen, vilken en betydande del av analysen kommer att bygga på. Hypoteserna 

som ställdes var:      

H0: X1-X2=0 ( Det finns inga skillnader mellan två branschers utdelningsandelar) 

H1: X1-X2 0 ( Det finns skillnader mellan två branschers utdelningsandelar)

Resultaten presenteras i matrisen nedan. De jämförelser där H0 accepteras markeras med rött 

och de jämförelser där H1 accepteras markeras med grönt.

Dagligvaror Fastighet&Finans Hälsovård Industri&Tjänster IT Material Sällanköp

Dagligvaror

Fastighet & Finans

Hälsovård

Industri & Tjänster

IT

Material

Sällanköp

( Tabell 3, Hypotestest)

Av 21 jämförelser går det ej att utesluta skillnader i utdelningsandelar i 5 fall. Detta är 23,8% 

av observationerna. Anmärkningsvärt är att fyra av fem av skillnaderna mellan branscherna i 

testet innehöll IT. Den fullständiga uträkningen av testet går att finna i bilaga (3). 
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Identifiering av kassakossor

Genom att använda den teori samt formel som tidigare nämndes i teoridelen undersökte 

författarna 20 av de ledande företagen (rankade genom omsättning exkl. dotterbolag) i de 

respektive branscherna för att se ifall de kunde klassificeras som kassakossor. Genom att göra 

detta kunde författarna se huruvida antalet kassakossor per bransch påverkade utdelningen 

snarare än andra faktorer, såsom branscheffekter. De undersökta företagen och dess 

uträkningar redovisas i bilaga 2. Nedan sammanställs hur många av de observerade företagen 

som var kassakossor:

Totalt antal kassakossor: 5 / 20

Dagligvaror: 1 / 2

Fastighet och Finans: 0 / 4

Hälsovård: 1 / 3

Industrivaror och Tjänster: 1 / 4

Sällanköp: 1 / 2

IT: 0 / 2

Material: 1 / 3

(Tabell 4, Andel kassakossor per bransch)

Som resultatet visar finns det ingen bransch som har någon större andel kassakossor, i 

analysen jämförs resultatet från identifieringen med resultatet från medelvärdena. 

Validitet

Validiteten i uppsatsen visar hur relevanta de data som insamlats varit i förhållande till det 

generella problemet. Syftet med uppsatsen var att undersöka ifall det finns skillnader i hur stor 

andel av sin vinst företagen delar ut mellan de branscher på Stockholmsbörsens Large Cap-

lista som författarna koncentrerade sig på. Författarna anser att de valt en relevant metod för 

att mäta utdelningsandelen.
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Reliabilitet

Eftersom författarna använt sig av sekundära data i form av vetenskapliga studier, 

välrenommerad litteratur samt vedertagna statistiska beräkningar bör uppsatsens reliabilitet 

vara hög. Dock kan årsredovisningar vara vinklade efter ledningen behag, vilket drar ned 

reliabiliteten något. Undersökningen skulle också kunnat gett ett mer pålitligt resultat ifall fler 

observationer, under en längre period hade använts.

Kritisk granskning

Tidigare i uppsatsen nämndes att författarna valde att beräkna utdelningsandelen som årets 

utdelningar/årets resultat. Författarna anser att utdelningsandelen är det mest lämpliga måttet, 

detta för att det är enkelt att beräkna, tolka och förmedla. Om dividend yield istället skulle 

användas som mått skulle det inte samfalla med uppsatsens syfte eftersom fokus bland annat 

ligger på pris per aktie vilket inte har någon koppling till vilken bransch företaget är verksam 

inom. 

Studien omfattar 315 observationer under en 5-års period, dessa är dock relativt skevt 

fördelade mellan de olika branscherna. Vissa branscher innehåller betydligt färre företag, 

exempel på detta är IT och Dagligvaror med respektive fyra företag i branschen. De större 

branscherna Finans & Fastighet samt Industri & Tjänster innehåller 17 respektive 19 företag. 

Det skulle varit önskvärt att ha liknande mängder företag i varje bransch för att få ett resultat 

som är mer lämpligt att jämföra.

Vid framtagandet av kassakossorna användes ett kassaflöde relaterat mått som lämpar sig 

bättre vid jämförelse av vissa typer av företag. Metoden är inte fördelaktig för 

fastighetsföretag och eventuellt industriföretag eftersom de har stora utgifter för byggnader, 

maskiner och inventarier. Även företag som för året betalat av lån eller liknande får ett 

negativt fritt kassaflöde vilket försvårar jämförelsen. Vid framtagandet av de 20 kandidaterna 

användes omsättning exklusive moderbolag som hjälpmedel, nackdelen med denna indelning 

är att den inte behandlar koncernen som helhet, vilket studien gör. 
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Analys

Medelvärde

Enligt de resultat som författarna fått fram genom denna studie existerar avsevärda skillnader 

mellan olika branscher i fråga om utdelningsandelen. Det är dock svårt att använda 

medelvärdet som metod för att se skillnader mellan branscher, det skulle behövas ett bench 

mark från en annan tidsperiod som kan jämföras med resultatet från den här studien. Det 

medelvärde som vår studie kommit fram till behöver inte överensstämma med tidigare 

perioder. Påverkande ämnen som till exempel konjunkturen kan ha givit ett resultat som inte 

är generaliserbart. Medelvärdet kan dock jämföras med antal kassakossor per bransch för att 

se ifall de branscher som har högre medelvärden också har större antal kassakossor, detta görs 

senare i analysen.    

Hypotestest

Hypotestestet visar inte på några skillnader mellan branscherna förutom för IT som är den 

bransch som har lägst utdelningsandel. Vid närmare granskning av branschen går det att 

konstatera att hälften av observationerna är antingen negativa eller noll. Totala antalet 

negativa observationer för studien var 15 av 315, IT står för 20 % av dessa. Vid 7 av de 

resterande 17 observationerna hade företagen ingen utdelning, detta orsakar problem vid 

jämförelsen eftersom medelvärdena blir lägre då varje enskild observation får större påverkan, 

speciellt då IT-branschen består av minst antal observationer. Trots detta bör möjligheten att 

IT verkligen skiljer sig mot de övriga inte uteslutas. 

Skillnader finns även mellan branscherna Industrivaror & Tjänster och Dagligvaror, dock 

ligger testvariabeln exakt på den kritiska gränsen och accepteras därför med minsta möjliga 

marginal. Även här, precis som med IT, finns problemet med storleken på branschen. Dock är 

chansen större att det faktiskt existerar skillnader mellan de två branscherna, då endast 1 av 20 

observationer försvinner på grund av att det är negativt. 
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Branscheffekter och avsaknaden av branscheffekter

Som tidigare nämndes visar inte testet på några skillnader mellan branscherna, ifall IT bortses 

från. Detta innebär att vilken bransch företaget är verksamt inom inte har någon påverkan på 

företagets utdelningspolitik. Eftersom studien innehåller ett konjunkturskifte men ändå inte 

visar på några skillnader mellan de olika branschernas utdelningsandel kan teorin om 

branscheffekter inte ge stöd för resultatet. Enligt denna teori borde konjunkturskiftet ha 

påverkat branscherna olika, vilket skulle lett till skillnader i utdelningsnivå. Detta är något 

som inte existerar i denna studie, företag väljer alltså sin optimala utdelning och står sedan 

fast vid denna utan att ta hänsyn till för branschen specifika faktorer. 

Enligt teorin om branscheffekter är mognadsfasen för branschen en annan möjlig orsak till 

skillnader i utdelningsandel. Det är författarnas tro att IT är den i särklass yngsta av de 

branscher som studien omfattar och därför går det att se skillnader i denna bransch jämfört 

med de övriga eftersom branschen möjligen kan ligga efter de andra branscherna 

mognadsmässigt. IT är också den bransch som drabbades värst av bubblan som sprack år 

2000 och detta kan ha påverkat i vilket utvecklingsskede branschen var i när det 

introducerades i denna studie. 

Klienteleffekten och Signaleringsteorin

Signaleringseffekten och klienteleffekten är två av de variabler som påverkar ett enskilt 

företags utdelningspolicy men effekten i vår studie verkar inte vara samma för en hel bransch, 

utan verkar bara ha påverkan på enskilda företag. Detta stöds av teorin om avsaknaden av 

branscheffekter som påstår att företag sätter en utdelningsnivå som är optimalt för just det 

företaget. Teorin anser att det inte finns rum för branscheffekter att påverka utdelningen. 

Även vår studie stöder den teorin. Möjligheten finns dock fortfarande att individuella företag i 

varje bransch har som mål att locka till sig vissa typer av investerare genom sin 

utdelningspolicy.

IT är den bransch som skiljer sig mot de övriga. En anledning till att de delar ut mindre kan 

förklaras genom klienteleffekten. De vill eventuellt locka till sig klienter som fokuserar på 

värdeökningar istället för utdelningar. Eventuella vinster återinvesteras därför i företaget. 

Detta leder till en lägre utdelningsandel och ger större skillnader mellan branscherna. 
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Harvey/Lintner 

Signaleringsteorin samt Lintners teori Smooth dividends kan förklara de negativa värdena. 

Enligt dessa teorier är det negativt för företag att sänka sina utdelningar eftersom det kan 

sända negativa signaler till investerarna. Detta gör att företagen vid förlustår hellre lånar 

pengar till utdelning än att sänka eller ta bort utdelningar. 

Medelvärden och Kassakossor

Kassakossor har enligt artikeln ”Spotting Cash Cows” högre fritt kassaflöde än andra företag. 

Detta innebär att de har mer kapital när de nödvändiga kostnaderna för verksamheten är 

betalda. I sin tur innebär det att de har större möjlighet att betala höga utdelningar samt att de 

inte behöver sänka sina utdelningar vid svåra tider. Detta stöds även av Campbells teori. 

Enligt denna studie verkar dock inte antalet kassakossor per bransch och utdelningsnivån ha 

något samband. Branscher med kassakossor betalade inte högre utdelningar än branscher utan 

kassakossor. Kassakossorna hade inte heller en märkbar jämnare utdelningsnivå än sina 

konkurrenter. Det är svårt att spekulera i vad detta kan bero på, men möjligheten finns att det 

existerar stora skillnader mellan de Amerikanska företag och branscher som Harvey 

fokuserade på och den Svenska motsvarigheten som vår studie omfattar.  
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Slutsats

Syftet med denna uppsats var att besvara frågan ifall det existerade skillnader i hur stor del av

sina vinster företag delade ut mellan olika branscher på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Det mesta talar för att det inte finns några skillnader i hur mycket av sina vinster som 

företagen delar ut i de flesta branscher som studien fokuserar på. Det enda undantaget är IT 

som har en signifikant lägre utdelningsandel än de övriga. Huruvida detta beror på att 

branschen hade betydligt färre observationer eller ifall det beror på andra faktorer är svårt att 

säga utan vidare studier. Möjliga förklaringar till att IT skiljer sig gentemot övriga branscher 

kan ges av klienteleffekten samt vissa för branschen specifika faktorer, så kallade 

branscheffekter.      

Kassakossor är de företag som borde kunna uppvisa högre och jämnare utdelningsandelar än 

övriga företag, alltså borde branscher innehållande kassakossor kunna uppvisa en 

utdelningsandel som skiljer sig från branscher utan kassakossor. Några sådana skillnader 

kunde författarna dock inte finna i denna studie. Det verkar alltså inte finnas något samband 

mellan antal kassakossor per bransch och storleken på utdelningsandelen. Även detta talar för 

att det inte finns några skillnader i utdelningsandelar mellan branscherna.

Förslag till vidare forskning

Tidsperioden för denna studie sträcker sig under 5 år och behandlar Svenska företag på en av 

Stockholmbörsens listor. En intressant fortsättning på denna studie vore att undersöka 

Stockholmsbörsens samtliga företag indelat branschvis. Då detta omfattar ett stort antal 

företag skulle ett urval kunna göras. Om resultatet av vår studie håller för samtliga svenska 

börsnoterade bolag skulle då komma att testas. Det vore även intressant att undersöka fler 

kassakossor, fler år, på fler listor för att se ifall resultatet blir annorlunda. Eventuellt skulle 

även en jämförelse med Amerikanska företag vara intressant för att se ifall Lintners med 

fleras studier stämmer överens med de resultat som en svensk studie ger. En vidareutveckling 

av Rozeffs med fleras studie av branscheffekternas påverkan på utdelningsandelen skulle 

kunna göras fast med kassakossor som förklarande variabel. 
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Bilaga 1 – Branschindex
De företag som är markerade med kursiv skrift är inte medverkande i studien. 

1. Dagligvaror
2. Energi
3. Finans & Fastighet
4. Hälsovård
5. Industrivaror och tjänster
6. IT
7. Material
8. Sällanköpsvaror
9. Telecomoperatörer

Dagligvaror Energi
1. Axfood 1. Lundin Petroleum
2. Hakon Invest 2. Vostok Gas
3. Oriflame
4. Swedish match

Finans och Fastighet Hälsovård
1. Atrium Ljungberg 1. AstraZeneca
2. Castellum 2. Elekta
3. D. Carnegie & co. 3. Getinge
4. Fabege 4. Meda
5. Handelsbanken 5. Nobel Biocare
6. Hufvudstaden 6. Q-med
7. Industrivärden
8. Investor
9. JM IT
10. Kaupthing Bank 1. Axis
11. Kinnevik 2. Ericsson
12. Kungsleden 3. Lawson Software
13. Latour 4. Tietoenator
14. Lundbergsföretagen
15. Melker Scörling
16. Nordea
17. OMX
18. Ratos
19. SEB
20. Swedebank
21.Wallenstam
22. Öresund
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Industrivaror och tjänster
1. ABB
2. Alfa Laval
3. Assa Abloy
4. Atlas Copco
5. Hexagon
6. Lindab
7. NCC Material
8. NIBE 1. Boliden
9. Peab 2. Holmen
10. SAAB 3. Lundin Mining
11. Sandvik 4. SCA
12. SAS 5. SSAB
13. Scania 6. Stora Enso
14. Seco Tools
15. Securitas
16. Skanska
17. SKF
18. Trelleborg
19. Volvo

Sällanköp Telecomoperatörer
1. Autoliv 1. Millicom
2. Elektrolux 2. Tele2
3. Eniro 3. Teliasonera
4. HM
5. Husqvarna
6. Modern Times Group
7. Nobia

Kraftförsörjning
Innehåller inga företag.
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Bilaga 2 – Utdelningsandelar per bransch

Bransch 2006 2005 2004 2003 2002
Dagligvaror
Axfood 95,2% 85,9% 44,4% 38,9% 21,3%
Hakon Invest 33,7% 38,0% 28,4% 47,2% -34,1%
Oriflame 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Swedish match 26,9% 34,4% 30,5% 34,3% 35,5%

Finans och Fastighet
Atrium Ljungberg 5,2% 14,0% 74,2% 53,2% 44,2%
Castellum 25,7% 30,1% 59,4% 58,4% 30,5%
D. Carnegie&co. 62,7% 59,3% 53,2% 281,8% 228,6%
Fabege 33,3% 23,4% 27,0% 38,7% 25,7%
Hufvudstaden 8,7% 61,9% 37,3% 62,8% 62,7%
Industrivärden 11,6% 8,3% 68,2% -129,2% 41,5%
Investor 9,4% 3,9% 23,4% -1543,2% -305,9%
JM 15,8% 20,1% 37,2% 150,3% 166,0%
Kinnevik 3,7% 1,6% 52,3% 3,1% -2,1%
Kungsleden 14,0% 14,3% 26,6% 30,5% 61,9%
Latour 27,3% 37,0% 27,5% 93,2% 99,5%
Lundbergföretagen 7,9% 11,1% 39,9% 45,4% 32,5%
Melker Schörling 0,0% 2,4% 32,1% 62,4% 87,0%
OMX 122,9% 0,0% 0,0% -19,5% -118,3%
Ratos 26,9% 31,5% 32,0% 87,6% 135,8%
Wallenstam 6,3% 6,3% 9,9% 12,8% 12,4%
Öresund 10,5% 11,4% 37,5% 47,4% 73,7%

Hälsovård
AstraZeneca 36,6% 36,3% 37,4% 40,3% 43,5%
Elekta 26,9% 68,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Getinge 32,2% 29,0% 29,8% 27,6% 30,4%
Meda 6,6% 24,7% 20,6% 0,0% 0,0%
Nobel Biocare 189,5% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0%
Q-med 35,1% 257,3% 122,5% 0,0% 0,0%

Industrivaror och tjänster
ABB 0,0% 206,6% 0,0% 0,0% 0,0%
Alfa Laval 33,0% 57,2% 74,1% 34,6% 0,0%
Assa Abloy 67,7% 36,4% 30,6% 5077,8% 27,9%
Atlas Copco 17,4% 28,7% 37,0% 37,2% 30,0%
Hexagon 20,6% 18,6% 23,8% 38,5% 39,6%
Lindab 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
NCC 98,1% 130,7% 32,9% -67,0% 28,7%
Nibe 20,1% 38,3% 17,0% 22,4% 23,6%
Peab 24,3% 24,8% 43,3% 83,6% 36,7%
SAAB 32,4% 34,1% 34,2% 50,0% 47,3%
Sandvik 43,6% 47,1% 62,9% 95,4% 74,1%
SAS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Scania 50,5% 64,3% 29,4% 36,3% 25,6%
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Seco Tools 89,9% 92,7% 74,6% 93,1% 91,0%
Securitas 248,8% 403,2% 49,8% 58,8% 36,5%
Skanska 74,4% 43,0% 47,4% 30,3% -150,1%
SKF 41,1% 37,9% 38,5% 44,7% 27,7%
Trelleborg 65,1% 38,4% 40,1% 50,6% 84,6%
Volvo 41,5% 38,7% 35,9% 1126,2% 240,9%

IT
Axis 43,8% 37,8% 0,0% -401,2% 0,0%
Ericsson 27,8% 16,9% 1,5% -1,9% -3,4%
Lawson Software 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tietoenator 26,6% 57,9% 36,7% 65,0% 130,4%

Material
Boliden 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Holmen 156,5% 148,1% 37,9% 164,9% 244,9%
Lundin Mining 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SCA 47,0% 539,9% 67,3% 44,0% 35,8%
SSAB 18,8% 18,6% 16,9% 67,3% 87,3%
Stora Enso 60,3% -340,2% 49,0% 264,5% -181,6%

Sällanköp
Autoliv 47,8% 45,4% 23,7% 58,8% 0,0%
Elektrolux 57,8% 115,6% 63,3% 39,6% 29,1%
Eniro 37,8% 37,6% 64,5% 95,7% -16,1%
HM 72,8% 71,6% 68,3% 77,8% 25,5%
Husqvarna 41,0% 86,9% 63,3% 39,6% 29,1%
Modern Times Group 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Nobia 23,4% 27,0% 36,3% 38,5% 0,0%

Blå text - Extremvärden
Röd text – Negativa värden

Valutakurser:

1 USD= 8,99sek per 2002-12-31
1 USD=7,43 sek per 2003-12-31
1 USD=6,76 sek per 2004-12-31
1 USD=8,10 sek per 2005-12-31
1 USD=7,03 sek per 2006-12-31

1 Eur=9,23 sek per 2002-12-31
1 Eur=9,27 sek per 2003-12-31
1 Eur=9,18 sek per 2004-12-31
1 Eur=9,61 sek per 2005-12-31
1 Eur=9,23 sek per 2006-12-31
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Bilaga 3 – Hypotestest
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t= Testvariabeln
x1= Stickprov 1 medelvärde
x2= Stickprov 2 medelvärde
d0= 
n1= Antal observationer stickprov 1
n2= Antal observationer stickprov 2
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p-värden Dagligvaror Fastighet & Finans Hälsovård Industri & Tjänster IT Material Sällanköp

Dagligvaror
Fastighet&Finans 8,55%
Hälsovård 6,12% 8,40%
Industri&Tjänster 7,00% 8,17% 7,04%
IT 6,54% 8,80% 6,77% 7,28%
Material 27,34% 16,85% 22,54% 14,97% 26,96%
Sällanköp 5,53% 8,08% 5,93% 6,77% 6,16% 21,13%

Testvariabeln Dagligvaror Fastighet & Finans Hälsovård Industri & Tjänster IT Material Sällanköp
Dagligvaror
Fastighet&Finans -1,346
Hälsovård -0,623 0,950
Industri&Tjänster -1,998 -0,805 -1,678
IT 0,749 2,246 1,457 3,002
Material -1,718 -1,910 -1,849 -1,618 -2,212
Sällanköp -1,427 0,089 -0,875 0,770 -2,308 1,504

Kritisk gräns Dagligvaror Fastighet & Finans Hälsovård Industri & Tjänster IT Material Sällanköp
Dagligvaror
Fastighet&Finans 1,98
Hälsovård 2,02 1,98
Industri&Tjänster 1,98 1,98 1,98
IT 2,04 1,98 2,02 1,98
Material 2,02 1,98 2,01 1,98 2,02
Sällanköp 1,96 1,98 2 1,98 2,02 2
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Bilaga 4  - Hitta kassakossor, uträkningar.

Del 1: FCF = Cash flow from operations – Capital Expenditures 
Del 2: FCF / Sales Revenues
Ifall del 2 överstiger 10% är det möjligt att företaget är en kassakossa. 
Eftersom del 2 är en procentsats är det inte relevant vilken valuta beloppen står i.

1. H & M 2006
Del 1: 12 055 –(30+1958+15)=10 052 
Del 2: 10 052 / 80 081 = 12,6 % (Kassakossa)

2. Ericsson 2006
Del 1: 18 489-(3827+1353+1070)= 12 239
Del 2: 12 239 / 177 483= 6,9 % 

3. AstraZeneca 2006
Del 1: 7639 – (794+545+17)= 6337
Del 2: 6337 / 26 475= 23,9 % (Kassakossa)

4. Investor 2006
Del 1: 853 – 184=669
Del 2: 669/ 31 976=2,1 % 

5. Volvo 2006
Del 1: 21 900 – (9700+500)= 11 700
Del 2: 20 700 / 248 135= 4,7 % 

6. Stora Enso 2006
Del 1: 1456,6 - 559,1=897,5
Del 2: 897,5 / 14 593,9= 6,1 % 

7. SCA 2006
Del 1: 2772 - 935=1837
Del 2: 1837 / 101 439=1,8 % 

8. Boliden 2006
Del 1: 8010-(4+1843)=6163
Del 2: 6163/35 213=17,5 % (Kassakossa)

9. Hakon Invest 2006
Del 1: 166 - 9= 157
Del 2: 157 / 660= 24 % (Kassakossa)

10. Axfood 2006
Del 1: 1160 – (102+46) = 1012
Del 2: 1012 / 28 808= 3,5 %  
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11. Sandvik 2006
Del 1: 8170 – (4801) =  3369
Del 2: 3369 /  72289 =  4,66 %

12. Electrolux 2006
Del 1: 4560 – (3152 + 515) = 893
Del 2: 893 / 103848 = 0,86% 

13. Kungsleden 2006
Del 1: 2565,9 – (6549,9+385,7+3)= -4372,7 
Del 2:

14. Lundbergsföretagen 2006
Del 1: 3363 – (1077+362)= 1924
Del 2: 1924 / 21 937= 8,77 % 

15. Ratos 2006
Del 1: 961 – 445= 516
Del 2: 516 / 16 516= 3,12 % 

16. Getinge 2006
Del 1: 1504,5 – (205,6 + 315,4) = 983,5
Del 2: 983,5 / 13001,3 = 7,6 %

17. Scania 2006
Del 1: 11146 – (3810) =7336
Del 2: 7336 / 70738 =10,4 % (Kassakossa)

18. Skanska 2006
Del 1: 3717 – (1728 + 38 + 286) =  1665
Del 2: 1665 / 125603 = 1,3 % 

19. Meda 2006
Del 1: 763,8 - (78,6+433,1)= 252,1
Del 2: 252,1 / 5256= 4,8 %

20. Autoliv 2006
Del 1: 559,8 – (328,3+2,5) = 229
Del 2: 229 / 6188= 3,7%


