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1. Bakgrund
Utdelningar är en mekanism inom Corporate Finance som har stått för mycket debatt och 

kritik. En utdelning är en relativt simpel mekanism där företaget delar ut en del av vinsten 

till företagets aktieägare. Företag sätter ofta upp en långsiktig policy för hur stor del av 

vinsten de är villiga att dela ut till aktieägarna. 

Utdelningar är en vinstdisposition som kan se ut på flera sätt. Den enklaste och vanligaste 

formen är Cash dividends (kontantutdelning) där aktieägarna helt enkelt får en viss summa 

pengar för varje aktie de äger1(mer utförlig förklaring senare i uppsatsen). En annan vanlig 

form av utdelning är Stock dividend, där företaget delar ut aktier till ägarna istället för 

kontanter2. Denna typ av utdelning leder till att antalet aktier företaget har ute ökar, men 

värdet på aktierna minskar då det finns fler aktier i företaget. Återköp av aktier är en annan 

typ av utdelning. Ett återköp innebär att företaget använder en del av vinsten för att köpa 

tillbaka sina egna aktier. Detta gör att antalet aktier minskar, och att de kvarvarande 

aktiernas värde ökar pga att färre aktier finns ute. Undersökningar från aktiemarknaden i 

USA visar att återköp av aktier har gått om kontantutdelningar som den vanligaste formen 

av vinstdisposition3. I Sverige är återköp av aktier en relativt ny mekanism vilket gör att 

den inte är lika vanlig som i USA. Jag har valt att inrikta mig på kontantutdelningar 

eftersom detta är den vanligaste och mest populära formen av utdelning. 

Det som gör att utdelningar får ibland utstå kritik är bla för att den delen av vinsten som 

går till utdelning hade kanske kunnat användas till något bättre, som tex investeringar. För 

att företag ska ha en tillväxt och öka sina vinster i framtiden måste de göra investeringar4. 

Ett aktuellt exempel på kritik mot utdelningar är att Volvo ger en utdelning för 20095 även 

om företaget gjort en stor förlust året innan och befinner sig i en svår ekonomisk situation. 

Då utdelningar kritiseras och ses som något negativt, varför delar företagen ut dem då? En 

anledning till att företagen har utdelningar är att man vill ”belöna” aktieägarna för att de har 

valt att investera i företaget, samt att man vill behålla dessa ägare. En annan anledning till 

att betala utdelningar är att de anses öka värdet på företaget. Men det finns forskare inom 

1  Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, ”Modern Financial Management”, Chap 18 Dividends and other payouts sid 510 - 548

2  Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, ”Modern Financial Management”, Chap 18 Dividends and other payouts sid 510 - 548

3  Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, ”Modern Financial Management”, Chap 18 Dividends and other payouts sid 510 - 548

4  Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, ”Modern Financial Management”, Chap 18 Dividends and other payouts sid 510 - 548

5     http://www.va.se/nyheter/2009/03/31/volvo-1a-ap-fonden-vill-ha-disk/
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Corporate finance som säger att utdelningar inte spelar någon roll för aktieägare eller för 

värdet på företaget6. Nackdelen med dessa teorier är att de är relativt orealistiska då de 

grundar sig på antaganden om perfekta kapitalmarknaden där det inte finns några skatter, 

transaktionskostnader och inga konflikter mellan aktieägare och ledning. 

Ett antal andra saker som talar för utdelningar är att utdelningar ger olika signaler till 

marknaden om företagets nuvarande och framtida ställning7. En ökning eller sänkning av 

utdelningar tolkas av aktiemarknaden på olika sätt och påverkar därför aktiens värde på 

olika sätt. Utdelningar kan också användas som ett medel till att begränsa en VDs makt, 

då man tar ifrån honom resurser som han kan ha använt i eget syfte8. Det finns många 

teorier om utdelningarnas syfte och utdelningspolicy, vilka jag kommer att presentera 

senare i uppsatsen. Värt att notera är dock att forskarna inom Corporate Finance inte har 

kunnat enas om några gällande teorier, därför råder det en del splittring om utdelningarnas 

roll inom Corporate Finance. 

6  M. H. Miller och F. Modigliani, 1961, ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Sid 411 – 433

7  M. H. Miller och F. Modigliani, 1961, ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Sid 411 – 433

8  Michael Rozeff, 1986, ”How Companies set their Dividend Payout Ratios”, The revolutiojn of Corporate Finance
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2. Syfte och Problem
2.1 Problemformulering
Det som ska undersökas i den här uppsatsen är utdelningar och utdelningspolicy bland de 

svenska bolagen som är noterade på Stockholmsbörsen OMX. De saker jag ska 

undersöka kommer jag presentera i punktform nedan:

• Hur värdet på utdelningarna har utvecklats under perioden 2003 till 2007? 

• Vilka skillnader finns det på utvecklingen av utdelningarna inom de enskilda 

”Capsen” och branscherna? 

• Hur ser utdelningspolicyn ut bland de svenska börsbolagen? 

• På vilket sätt reagerar marknaden på stora sänkningar/ökningar på utdelningen?

De jag skrivit om ovan gäller för samtliga företag på OMX tre ”Caps” under perioden 03-

07. Följande punkt gäller endast ”Large Cap” under perioden 07-08:

• Hur har lågkonjunkturen som drabbat Sverige under sista kvartalet 08 påverkat 

värdet på utdelningarna bland storbolagen på ”Large Cap”?

Förutom det jag har nämnt i punkterna ovan ska jag även undersöka hur väl den data jag 

får fram går att tillämpa och jämföra med de teorier som finns om utdelningar (dessa 

teorier kommer jag att presentera i senare delar av uppsatsen). 

2.2 Syfte
Syftet med uppsatsen är att se hur utdelningarna och utdelningspolicyn utvecklats under 

tidsperioden 2003 till 2007 bland bolagen på OMX börsens ”Caps”, samt se hur 

utdelningarna på ”Large Cap” påverkats av lågkonjunkturen som drabbat Sverige under 

2008. 

2.3 Avgränsningar
Denna uppsats avgränsar sig till företagen som finns noterade på Stockholmsbörsen OMX 

Large, Middle och Small cap, samt att företaget varit verksamt sedan 2003. Företagen ska 

ha fullständiga årsredovisningar som gäller perioderna som ska undersökas. 
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3. Metod
3.1 Undersökningsuppläggning
Jag har valt att genomföra den här undersökningen främst genom en dokumentstudie med 

kvantitativ data, som innebär att man samlar information om ett visst ämne eller tema 

under flera tidsperioder. En del av undersökningen är genomförd som en eventstudie, där 

jag tittar på om företagets aktiepris påverkas av en viss händelse. 

Undersökningen är utförd utifrån den deduktiva metoden, där jag samlar in data, 

sammanställer den och provar och jämför datan mot redan befintliga teorier om ämnet.  

Jag har utfört undersökningen genom att titta på de undersökta företagens 

årsredovisningar mellan åren 2003 till 2008, samt tittat på aktuell information från 

årstämmor och historiska aktiekurser. De variabler som finns i årsredovisningarna och som 

är av intresse för mig är den årliga kontantutdelningen, företagets utdelningspolicy och 

årets resultat efter skatt. 

Då de saker jag ska undersöka alla kräver olika typer av data består datainsamlingen av 

tre delar vilka jag ska presentera nedan:

Data från årsredovisningar 03-07
Informationen från årsredovisningarna ska jag använda för att se hur utdelningarna och 

policyn utvecklats under perioden 2003-2007. Tanken är att jag ska titta på det totala 

värdet av alla utdelningar som företagen på OMX har delat ut, och se hur det har 

utvecklats i förhållande till företagens vinst. Här ska jag titta på samtliga företag på OMX 

börsens tre ”Caps”. 

Jag ska också se hur utvecklingen ser ut mellan Caps och branscher, om någon ”Cap” 

eller bransch har haft en annorlunda utveckling på utdelningarna än någon annan, tex att 

företagen i ”Mid Cap” gett ut en högre andel av vinsten än företagen i ”Small Cap”. Samma 

sak ska jag göra för varje bransch. 

När det gäller utdelningspolicy ska jag göra en sammanställning av utdelningspolicyn för 

alla börsbolagen, samt se hur policyn ser ut för ”Capsen” och inom de olika branscherna. 
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För att kunna göra en sammanställning av utdelningspolicyn har jag delat policyn i fem 

olika kategorier. Kategorierna är Ingen utdelning, under 30%, mellan 30-50%, över 50% av 

årets resultat och speciell utdelningspolicy. Med speciell utdelningspolicy menas policy 

som inte är länkad till årets resultat, vilket är det man oftast länkar utdelningarna till.  

Börsdata och tidigare årsstämmor
För att se hur marknaden reagerar på stora ändringar i utdelningen ska jag titta på hur 

aktiekursen utvecklats dagarna efter årsstämman då företagens styrelser ger förslag på 

utdelning för året. 

Årsredovisningar 08
Att se hur lågkonjunkturen påverkat utdelningarna ska jag jämföra utdelningarna som har 

getts under 2007-08. Här är endast företagen från ”Large Cap” inkluderade då alla företag 

från de andra Capsen inte har släppt någon information för 2008. Då perioderna 07/08 

representerar en övergång från högkonjunktur till lågkonjunktur är det tillräckligt att jämföra 

utdelningen från de två perioderna för att se hur de har påverkats av lågkonjunkturen. 

Eventstudien
Syftet med eventstudien är att visa om ändringar i värdet på en aktie är relaterat till en viss 

händelse. I mitt fall är händelsen ett beslut från företaget angående utdelningen för 

perioden. Företagen beslutar oftast hur stor utdelningen blir på bolagsstämman som sker i 

normala fall en gång per år. Utdelningen som bestäms på stämman gäller föregående 

period, tex utdelningen för 2006 bestäms på bolagsstämman som hålls 2007. Det jag ska 

titta på är hur detta beslut påverkar värdet på aktien. Det som är av intresse för mig är 

stora ökningar/sänkningar av utdelningen under perioden 03-07. Studien ska omfatta så 

många företag som möjligt från OMX börsen. 

Tanken är att jag ska titta på vad som händer med aktiekursen två dagar innan 

bolagsstämman och 7 dagar efter, totalt 10 dagar. Syftet med detta är att se hur en stor 

ökning eller sänkning av utdelningen påverkar aktiekursen. För att ha någonting att 

jämföra med ska jag ta fram ett medelvärde på aktiekursen sex veckor innan 

bolagsstämman, blir 30 dagar om man drar av dagarna då börsen är stängd. Detta kallas 

estimeringsfönstret. Detta ska jämföras med aktiekursen för 10 dagarsperioden under 

vilken själva eventet sker. Detta kallas händelsefönstret.
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3.2 Population   
Undersökningen som jag har genomfört är en totalundersökning, dvs jag har gjort en 

undersökning av hela populationen. Populationen består av alla företag som finns 

noterade på stockholmsbörsen OMX ”Large Cap”, ”Mid Cap”och ”Small Cap”. Totalt finns 

de 258 företag på OMX börsens tre ”Caps”. Då denna undersökning omfattar alla företag 

på stockholmsbörsen behöver jag inte ha något urval, undersökningen kommer att 

representera hela Stockholmsbörsen OMX. Nedan följer mer detaljerad information om 

populationen:

Large Cap
Antal företag: 56
Företagsvärde: Över 1 miljard euro
På Large Cap hittar man många av de stora kända nordiska företagen som Ericsson, 
Telia, Volvo, Nokia mm. Många av företagen här är verksamma över stora delar av 
världen. 

Mid Cap
Antal företag: 77
Företagsvärde: Mellan 150 miljoner och 1 miljard euro
På Mid Cap finns medelstora företag som i många fall inte har en lika stor internationell 
verksamhet som företagen på Large Cap, men ändå är verksamma i länderna närmast 
Sverige, som Skandinavien och Baltikum.

Small Cap
Antal företag: 125
Företagsvärde: Under 150 miljoner euro
På Small Cap hittar man de minsta företagen på OMX börsen. Majoriteten av dessa 
företag är verksamma i endast länderna närmast Sverige. 

3.3 Litteratur
Utdelningar och utdelningspolicy är ämnen som är omskrivna inom den vetenskapliga 

litteraturen inom Corporate Finance. Det finns mängder av vetenskapliga artiklar 

tillgängliga i databasen Jstor om ämnet  utdelningar. Vetenskapliga artiklar samt 

kursboken Modern Financial Management kommer utgöra en teoretisk grund för 

uppsatsen som jag kan tillämpa och jämföra med den data jag får fram. 

Data jag samlat in till undersökningen har jag hämtat främst från de undersökta företagens 

hemsidor. Nästan alla företag på Stockholmsbörsen har en hemsida med Investor 

Relations där man har tillgång till årsredovisningar som sträcker sig flera år tillbaka. Då 
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företagen inte haft tillräcklig information på sin hemsida har jag använt mig av den 

ekonomiska databasen Affärsdata, där man har tillgång till stora mängder ekonomisk 

information om de flesta stora företagen i Sverige. En del av informationen till 

undersökningen har jag hämtat från Avanza.se, vilken är hemsidan till Avanza Bank som 

erbjuder omfattande information om börsbolagens aktier. 

3.4 Bortfall
De företag som jag valt att bortse från när jag genomförde undersökningen är främst de 

som inte varit verksamma innan 2003. Jag har även valt att bortse från företag som haft 

ofullständiga eller svårtolkade redovisningar, samt de som använt sig av för mig okända 

redovisningsprinciper.  

När det gäller presentationen av data uppdelat i branscher har jag valt att utesluta ett 

antal. De berörda branscherna är Dagligvaror, Energi, Kraftförsörjning och 

Telekomoperatörer. Jag har valt att inte presentera dessa branscher eftersom de 

innehåller endast ett fåtal företag.  

När det gäller undersökandet av lågkonjunkturens inverkan på utdelningarna på Large 

Cap företagen så har jag valt att bortse från de företag som inte angivit vilken utdelning de 

planerar att ha under året 2009. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet i en undersökning innebär att se hur tillförlitlig undersökningen är, om 

undersökningen påverkas av slumpen. Då denna undersökning baseras på data från 

årsredovisningar finns det ingen slumpfaktor i undersökningen, eftersom informationen i 

årsredovisningarna kan ses som rätt exakt. Därför har denna undersökning en hög grad av 

reliabilitet. Ett smärre reliabilitetsproblem är att jag har avrundat datan från 

årsredovisningarna till en decimal. Pga detta kan resultatet skilja sig lite från verkligheten. 

Eventstudiens reliabilitet kan ifrågasättas då antalet undersökta företag är låg, samt att 

tidsperioden undersökningen genomförts är kort.

Validiteten i en undersökning innebär att man undersöker det man haft i avsikt att 

undersöka. Jag anser att undersökningen har god validitet då jag har haft i avsikt att 

undersöka historiska data om undersökningar, resultat och utdelningspolicy. 
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4. Teori
4.1 Kontantutdelning
Kontantutdelningen är den enklaste formen av utdelning. Den betalas ut till aktieägarna en 

gång per år i Sverige. Den betalas ut till aktieägarna per aktie tex 2 kr per varje aktie man 

äger i företaget. Själva utbetalningen är en process som sker i tre steg9:

1. declaration date. Styrelsen tillkännager om de ska betala ut en utdelning för 

perioden, och om de gör det ger de förslag på hur stor den ska vara. Styrelsen kan 

också välja att ge en extrautdelning som läggs på den ordinarie kontantutdelningen. 

2. ex-dividend date. Man gör en lista över alla som har rätt till att få en utdelning. 

Detta kallas date of record. Aktieägare som köpt aktien efter ett visst datum har inte 

rätt till utdelning. 

3. date of payment. Slutligen sker utbetalningen till alla aktieägare som har rätt till 

utdelning. De som får en utdelning måste betala skatt på utdelningen. I Sverige är 

skatten ca 30%. 

När utdelningen betalas så sjunker oftast värdet på aktien. Om tex aktien var värd 20 kr 

innan utbetalningen som är 2 kr per aktie, blir värdet efter utbetalningen 18 kr. Aktievärdet 

sjunker med utdelningens värde. 

Även om värdet på aktien sjunker vid utbetalningstillfället finns det flera anledningar till att 

betala utdelningar. Då företag som betalar utdelningar ses som finansiellt starka lär 

aktievärdet öka igen. Utdelningar är också praktiska för aktieägarna då dessa får en 

kontantbetalning utan att behöva göra något. Aktieägare som vill sälja sina aktier för att 

tjäna pengar måste lägga ner tid och pengar. 

4.2 Agent teori 
Agentteorin förklarar relationen mellan ägare och företagsledning10. Inom aktiebolag 

skapas en separation mellan aktieägarna vilka kallas principaler, och ledningen som kallas 

agenter. Denna separation kan skapa konflikter mellan ägare och ledning då dessa kan ha 

olika mål, ägare vill ha högre värde på aktien medan ledningen vill öka sin makt och 

9 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan, ”Modern Financial Management”, Chap 18 Dividends and other payouts sid 511

10  Jensen, Michael C. and Meckling, William H, 1976, “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure”,  Journal of Financial 
Economics Vol. 3 sid 305-360
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kontroll över företaget. Denna intressekonflikt kan vara skadlig för bolaget då främst 

ledningen försöker stärka sin makt på företagets bekostnad. Kostnaderna som uppstår i 

konflikten kallas agentkostnader. Agentteorin skrevs 1976 av Michael C. Jensen och 

William H. Meckling. Teorin har tillämpats till utdelningspolicyn Michael S. Rozeff I en 

artikel från 1986. 

I artikeln “How Corporations set their Dividend Payout Ratios” har Michael S. Rozeff 

antagit att utdelningar kan användas som ett verktyg för att stärka olika parters makt inom 

företaget11. Utdelningarna kan användas som ett medel för att reducera de kostnader som 

uppstår i konflikten mellan ägare och ledning. Styrelsen kan använda utdelningar till att 

begränsa ledningens makt. En ledning som förfogar över stora mängder resurser kan 

använda dem i eget syfte, eller spendera dem till onödiga saker. Styrelsen kan istället dela 

ut dessa resurser till aktieägarna för att ledningen ska ha mindre resurser att förfoga över. 

4.3 Signaling
Den första teorin om utdelningar är en av de teorierna som är accepterad av de flesta 

inom Corporate finance. De flesta forskarna har enats om att utdelningar påverkar värdet 

på företaget. Anledningen till att detta sker förklaras av ”Cash flow signaling hypothesis”. 

Teorin säger att ett av egenskaperna som utdelningar besitter är att de förmedlar 

information till investerare och marknaden. 

Modigliani och Miller har i sin artikel ”Dividend policy, growth and the valuation of shares” 

från 1961 kommit fram till att utdelningar signalerar till marknaden och investerare 

företagets nuvarande och framtida finansiella ställning12. En högre utdelning innebär att 

företaget väntas ha högre free cash flows i framtiden och ger därför en ökning av värdet 

på aktien. En sänkning av utdelningen förmedlar däremot att företaget stött på problem 

och väntas få lägre free cash flows, vilket ger sänkt värde på aktien. 

En av de första och mest kända artiklarna om signaling är Sudipto Bhattacharyas 

”Imperfect information, dividend policy, and the bird in the hand fallancy” från 1979. 

Författaren förutsätter att marknaden är imperfekt, att investerare inte har all information 

om företagets finansiella ställning, företagets ledning besitter mer information än 

11  Michael Rozeff, 1986, ”How Companies set their Dividend Payout Ratios”, The revolutiojn of Corporate Finance

12  M. H. Miller och F. Modigliani, 1961, ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Sid 411 – 433
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utomstående. Han förutsätter också att utdelningar beskattas högre än avkastning från 

aktier, vilket gör att utdelningar räknas som en kostsam form av signaling, vilket gör att 

man tar utdelningar mer seriöst. Deras höga kostnad förutsätter att det inte är falska 

signaler. Under dessa förhållanden fungerar utdelningar som en signal för förväntade free 

cash flows. Därför reagerar marknaden positivt på en ökning av utdelningar, och motsatt 

på en sänkning av utdelningarna13. 

Det har funnits en del osäkerhet om vad som egentligen sker när företag bestämmer sig 

för att sänka utdelningen. I artikeln ”The dynamics of corporate dividend reductions” 

försöker författarna Gerald R. Jensen och James M. Johnson att visa vad som sker främst 

med företagets Cash flows. Tidigare teorier har antagit att en sänkning av utdelningen 

signalerar till marknaden att framtida free cash flows kommer att minska. Författarna har 

utfört en undersökning som omfattar 21 amerikanska företag, där man tittar på företagets 

finansiella ställning tre år före sänkningen av utdelningen, och tre år efter. De har kommit 

fram till att åren innan sänkningen av utdelningen så sjunker företagets resultat, i enighet 

med tidigare forskning. Men efter sänkningen av utdelningen ökar företagens resultat. 

Detta sker främst pga omstrukturering inom företaget, där man utför nedskärningar och 

andra åtgärder. Resultaten av undersökningen är att sänkningen av utdelningen 

symboliserar ett slut på den finansiella nedgången, och en början på bättre tider14.  

Teorin om att högre utdelningar ger ett ökat värde på aktien pga att de förmedlar 

information om ökade framtida free cash flows har varit ett omdebatterat ämne inom 

Corporate finance. Doron Nissim och Amir Zim har i sin artikel ”Dividend changes and 

future profitability” försökt att visa att högre utdelningar är relaterade till ökade framtida 

resultat. De har kommit fram till att det finns ett starkt samband mellan ökningar i 

utdelningar och högre resultat för företagen. Deras undersökning visar att de undersökta 

företagen visar ökade resultat två år efter ökningen av utdelningarna15. 

4.4 Utdelningspolicy
Vad som är en optimal utdelningspolicy är något som forskarna inom Corporate finance 

inte kunnat enas om. Modigliani och Miller har visat att utdelningspolicy inte spelar någon 

13  Sudipto Bhattacharya, 1979, ”Imperfect Information, Dividend Policy, and "The Bird in the Hand" Fallacy”,Bell Journal of Economics – Vol 10, Sid 259-270

14  Gerald R. Jensen och James M. Johnson, 1995, ”The Dynamics of Corporate Dividend Reductions”, Financial Managment – Vol 24 – No 4, Sid 31 - 51

15  Doron Nissim och Amir Zim, 2001, ”Dividend Changes and Future Profitability”, The Journal of Finance - Vol LVI - No 6, Sid 2111 - 2133
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roll för investerare16. I sin välkända artikel ”Dividend policy, growth and the valuation of 

shares” har författarna gett ett teoretiskt exempel på en optimal utdelningspolicy. Denna 

teori är inte grundad på någon empiri, då tidigare empiriska undersökningar inte kommit 

fram till någon hållbar slutsats. 

Den grundar sig på förutsättningarna om perfekta kapitalmarknader, att det inte finns 

några skatter, inga kostnader för handel av värdepapper, utdelningar saknar ”signaling” 

egenskaper och inga konflikter mella lednong och ägare. Författarna menar att under 

dessa förutsättningar är värdet på företaget detsamma, oavsett om de betalar utdelningar 

eller inte. Utdelningspolicy har därför ingen betydelse, om företaget betalar ut en hög 

utdelning en period måste de betala mindre nästa period. Resultatet blir detsamma som 

att inte betala ut alls, då värdet på företaget förblir detsamma. 

Den mest kända modellen om utdelningspolicy är från John Lintner. Hans numera 

klassiska artikel ”Distribution of incomes of corporations among dividends, retained 

earnings, and taxes” från 1956 ger en bild av hur företag sätter upp en optimal 

utdelningspolicy. Det Lintner kom fram till är att aktieägare föredrar smärre ökningar av 

utdelningarna för varje period. Även om resultaten ökar markant så bör utdelningen inte 

öka i lika hög takt. Utdelningarna ska öka i en jämn takt under flera år. Utdelningarna ökas 

endast om företagets ledning vet att de kan upprätthålla nivån under flera perioder 

framöver. Små ökningar under flera perioder är det optimala enligt Lintner. Små ökningar 

av utdelningen gör att företaget kommer ha råd att hålla en jämn utdelningsnivå även om 

resultatet sjunker17. 

Utdelningspolicy kan också bli en belastning för företaget. Företag som har en 

utdelningspolicy borde undvika att bryta den då det kan ha väldigt negativa konsekvenser 

på aktiens värde. Därför kan det slå extra hårt på företagets aktie då svåra tider kommer 

och man blir tvungen att sänka utdelningen. 

En undersökning från 2005 bland finansiella chefer om deras syn på utdelningspolicy visar 

att det viktigaste för dem är att inte sänka utdelningen och att hålla utdelningen på en 

stabil nivå18.

16  M. H. Miller och F. Modigliani, 1961, ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Sid 411 – 433

17  J.Lintner, 1956, ”Distribution of incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes”, American Economic Review, Sid 97 – 113

18  H. Kent Baker, Gail E. Farrelly och Richard B. Edelman, 1985, ”A Survey of Management Views on Dividend Policy”, Financial Management, Sid 78 - 83
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Utdelningspolicyn länkas oftast till företagets resultat för perioden, tex 50% av årets 

resultat efter skatt. Andra typer av policy finns, men att länka utdelningarna till resultatet är 

vanligast. Men man tittar inte bara på resultatet när man bestämmer hur mycket som ska 

delas ut för perioden, styrelsen måste ta hänsyn till investeringsbehovet, soliditeten, 

finansiell ställning, risk och annat som har med företagets finanser att göra. 

Michael S. Rozeff har utvecklat en teori där han försöker förklara hur företag sätter upp en 

utdelningspolicy som är gynnsam för bolaget19. Rozeffs teori utgår att det finns 

marknadsimperfektioner som transaktionskostnader i samband med lanseringen av nya 

värdepapper och agentkostnader som uppstår genom ägande utanför företaget. Den mest 

gynnsamma utdelningspolicyn för företaget är den som reducerar effekten från 

transaktions och agentkostnaderna. Företag sätter upp en hög utdelningspolicy när 

aktieägarna inte har så hög kännedom och kontroll över vad ledningen gör med företaget. 

Låg utdelningspolicy sätter företagen upp när skuldsättningsgraden är hög, samt när 

investeringsbehovet är högt. Vilken typ av bransch företaget är verksamt i har även en 

inverkan på vilken typ av utdelningspolicy företaget sätter upp.  

4.5 Gordons Modell
Utdelningen kan användas när man ska göra en värdering av företag. Myron J. Gordon 

har utvecklat ”Dividend Growth Model” vilken är en modell för värdering av ett företag och 

dess aktie20. Det som är unikt för modellen är att den värderar företaget utifrån dess 

utdelning(D). Utdelningen kan som jag nämnt tidigare ses som ett tecken på hur framtida 

free cash flow kommer att se ut, och kan därför användas i värderingen av företaget(P0). 

Den förutsätter att utdelningen ökar(g) i samma takt i all evighet, och att den ska vara 

lägre än kapitalkostnaden(k). 

Modellen har dock flera nackdelar21. Kapitalkostnaden måste vara högre än tillväxten på 

utdelningen. Problem med värderingen kan uppstå om dessa två värden är för nära 

varandra. Modellen är oanvändbar då företaget tillfälligt inte betalar utdelningar. Då måste 
19  Michael Rozeff, 1986, ”How Companies set their Dividend Payout Ratios”, The revolutiojn of Corporate Finance

20  Gordon, Myron J. (1959). "Dividends, Earnings and Stock Prices". Review of Economics and Statistics Vol 41, Sid 99–105

21  http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_model
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andra värderingsmodeller tillämpas. 

4.6 Beteendet bakom utdelningarna 
Aktiägare kan tjäna på två sätt på sitt aktieinnehav. Ena sättet är genom kapitalvinster, att 

värdet på aktien ökar över anskaffningsvärdet. Det andra sättet är genom att få en 

utdelning. Då skatten för både kapitalvinster och utdelningar i sverige är 30%22, borde 

aktieägare inte bry sig om utdelningar då de tjänar lika mycket i båda fallen. Aktieägaren 

kan därför investera i aktier med hög avkastning och sälja dem, eller investera i aktier med 

hög utdelning. Han tjänar lika mycket på båda. Detta stämmer överens med 

Modigliani/Millers teori om att utdelningspolicy inte spelar någon roll för aktieägare23. Men 

det som talar för aktier med hög utdelning är att man får avkastningen på ett smidigare sätt 

som inte kräver att ägaren av aktien gör något speciellt. Försäljning av aktier medför 

kostnader som courtageavgifter, bra timing så att man säljer aktien när den ligger på topp, 

samt tiden man måste lägga ned. Detta behöver man inte göra med utdelningar. 

Men det är inte bara kostnaden som är skillnaden melln kapitalvinster och utdelningar. 

Enligt Shefrin och Statman beteende och vanor faktorer som är till fördel för utdelningar24. 

Utdelningar är att föredra eftersom de ger en form av självkontroll till aktieägaren. De vill 

inte konsumera för mycket på en gång, och eftersom utdelningar oftast ger mindre än 

försäljning av aktier kan de kontrollera sitt spenderande. Utdelningar ses som en tillfällig 

inkomstkälla, medan ägandet av aktier är mer långsiktigt sparande. Att utdelningar ses 

som en inkomstkälla är vanligast bland äldre som saknar andra större källor till inkomst. 

22  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Skatter/Skatterna_forklaras/Skatt_pa_kapitalvinster_och_formogenhetsskatt

23  M. H. Miller och F. Modigliani, 1961, ”Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares”, Journal of Business, Sid 411 – 433

24  Shefrin, H.M., and Statman, M.: “Explaining investor preference for cash dividends”, Journal of Financial Economics, 1984, page 253-282.
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5. Resultat
I denna del presenteras en sammanställning av data jag har fått fram från 

undersökningen. All data i denna del presenteras i diagram. Siffrorna som diagrammen 

baseras på presenteras i tabellform i Bilaga 1. Tanken är att diagrammen ska ge en 

översiktlig bild av resultaten, mer detaljerad information kan man hitta i tabellerna i Bilaga 

1. All data kan inte presenteras endast i diagram då diagrammen blir svåra att tolka. 

Diagrammen är länkade till tabellerna i Bilagorna, tex man kan se detaljerad info om 

digrammet ”illustration 1” i ”tabell 1” som finns i Bilaga 1. 

5.1 Utdelningar och utdelningspolicy för hela börsen 2003-2007
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Illustration 1: Total utdelning OMX
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5.2 Utdelningar och utdelningspolicy uppdelat i ”Caps” 2003-2007
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Illustration 3: Utdelning small cap
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5.3 Utdelningar och utdelningspolicy uppdelat per bransch
Då vissa branscher på OMX börsen innehåller endast ett mindre antal företag har jag valt 

att inte presentera dessa branscher i diagrammen. De berörda branscherna är 

Dagligvaror, Energi, Kraftförsörjning och Telekomoperatörer. 

Den data som presenteras i diagrammen gäller hela branschen, dvs alla tre ”Caps”. Data 

över resultat och utdelningar för varje bransch uppdelat i ”Caps” hittar man i tabellform i 

bilaga 1. 

Det hade varit mest informativt att visa ”Capsen” separat i ett och samma diagram, men 

det är svårt att utföra då diagrammet blir otydligt. Att ha ett diagram per ”Cap” gör att det 

blir för många diagram att presentera. Därför presenterar jag branschernas totala värden, 

dvs alla ”Caps” tillsammans. Värt att notera dock är att ”Large Cap” står för en betydande 

del av det totala resultatet, då företagen i ”Large Cap” är betydligt större än företagen i de 

andra ”Capsen”. 

Jag har även sammanställt diagram över utdelningspolicyn för varje bransch, då det är 

viktigt att se hur policyn är utformad inom varje bransch. Även här är det en 

sammanställning av hela branschen. Utdelningspolicyn för varje ”Cap” hittar man i 

tabellform i Bilaga 1.

De branscher som finns på OMX börsen är egentligen en sammanställning av flera mindre 

branscher och det kan vara svårt att veta vilket verksamhetsområde företagen är 

verksamma i. Därför har jag skrivit en kort presentation av varje OMX bransch så att det 

blir lättare att förstå vilka branscher man egentligen pratar om.

20



Finans & Fastighet
I denna bransch finner man främst banker, investmentbolag och fastighetsbolag. 

Branschen är bland de större på OMX börsen med sammanlagt 47 bolag (5 bortfall). Bland 

bolagen på denna bransch hittar man några av börsens största och högst värderade bolag 

som Investor och Nordea. 
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Illustration 7: Utdelningspolicy finans & fastighet
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Hälsovård
I hälsovårdsbranschen finner man bolag som är främst verksamma inom produktion av 

läkemedel och tillbehör inom medicin och sjukvård. Inom denna bransch finns 28 bolag (6 

bortfall), de flesta är mindra bolag inom ”Small Cap”. Hälsovårdsbranschen domineras av 

Astra Zeneca, vilket är ett stort internationellt bolag inom tillverkning av medicin. Astra 

Zeneca är ett av börsens största företag och är överlägset störst inom 

Hälsovårdsbranschen.  
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Illustration 9: Utdelningspolicy hälsovård
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Industrivaror & tjänster
Denna bransch är väldigt diversifierad, men domineras främst av fordonstillverkare och 

byggbolag. Men man finner också bolag verksamma inom områden som flyg, säkerhet och 

tillverkning av tillbehör till olika industrier. Detta är den största branschen på OMX börsen 

med 68 bolag (11 bortfall). Några av de mest kända bolagen finner man här som Volvo, 

SAAB och SAS.
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Illustration 11: Utdelningspolicy industri
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Informationsteknik
I branschen för informationsteknik finner man företag som är verksamma inom områden 

som mjuk och hårdvaru produktion, telefoni och annat inom modern teknologi. De flesta av 

branschens 51 företag (2 bortfall) finner man på börsens ”Small Cap”. Det överlägset 

största bolaget i branschen är Ericsson.
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Illustration 13: Utdelningspolicy IT
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Sällanköpsvaror & tjänster 
Branschen för sällanköpsvaror & tjänster innehåller företag som är verksamma inom flera 

helt olika områden. Här finner man bolag som är verksamma inom försäljning av olika 

typer av varor, som kläder och leksaker. Men också företag som är verksamma inom olika 

typer av medier och gambling. Några välkända företag är Hennes&Mauritz, Claes Ohlson 

och Electrolux. Inom branschen finns 36 företag (5 bortfall).
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Illustration 15: Utdelningspolicy sällanköp

2003 2004 2005 2006 2007
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Utdelning "Sällanköpsvaror/tjänster"
Antal företag = 31

Resultat
Utdelning

År

M
SE

K

Illustration 14: Utdelning sällanköp



Material
Materialbranschen domineras av företag som är verksamma inom produktion och 

bearbetning av olika råvaror främst inom skogs och gruvindustrin. Stora bolag som 

StoraEnso och SCA finner man här. I branschen finns 13 verksamma bolag. De flesta 

bolagen inom den här branschen finner man inom ”Large Cap”. 
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Illustration 17: Utdelningspolicy material
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5.4 Finanskrisens inverkan på utdelningarna
I detta avsnitt ska jag presentera hur finanskrisen påverkat värdet på utdelningarna för 

bolagen på ”Large Cap”. Data i detta avsnitt presenteras som i tidigare avsnitt i diagram. 

Data i tabellform kan man hitta i Bilaga 1. 

Det är endast ”Large Cap” som presenteras, då det inte finns tillräckligt med information 

om resultatet för 2008 för bolagen på Mid och Small ”Cap”. 

Till skillnad från tidigare presenteras endast resultatet för åren 07-08. Detta gör jag för att 

visa skillnaden på utdelningen för 2007 då man hade ett stabilt ekonomiskt läge, och 2008 

som är början på den ekonomiska krisen. Åren innan 2007 anser jag inte vara relevanta i 

detta sammanhang. Hur utdelningarna 2009 kommer att utvecklas kan man inte säga än 

då det inte finns tillräckligt mycket information tillgänglig för tillfället.

27

2007 2008
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Utdelning "Large Cap" 07-08
Antal företag = 52

Resultat
Utdelning

År

M
SE

K

Illustration 18: Utdelning 07-08



5.5 Eventstudie
Eventstudien kommer består av 20 företag från alla tre ”Capsen”. De företag jag har valt 

att inkludera i studien är de som har uppvisat ”extrema” ändringar i mängden de delat ut till 

aktieägarna. Med extrema ändringar menas tex de fall där man går från en viss utdelning 

till att inte dela ut något, eller där man ökar från noll utdelning till en viss mängd. 

Jag har valt att dela upp de undersökta företagen i två kategorier när jag presenterar 

datan, en kategori med företag som gjort en minskning på utdelningen och en kategoi med 

företag som ökat sin utdelning. Utifrån dessa två kategorier ska jag sedan visa hur många 

företag som haft en utveckling där aktiekursen under händelsedagarna varit högre än 

aktiekursen under estimeringsfönstret, samt de företag som haft en motsatt utveckling. I 

detta fall har jag gjort ett medelvärde av händelsedagarna och jämfört med medelvärdet 

för estimeringsfönstret. 

Jag ska även presentera hur aktiekursen reagerat på händelsedagen då man bestämt 

utdelningen för perioden. 

Ska även visa hur utvecklingen har skett för alla de undersökta företagen tillsammans. 

Detta mest för att ge en översikt över hur utvecklingen skett generellt. Mer detaljerad data 

över alla de undersökta företagen separat finns i tabellform i Bilaga 2. 

28



29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

Total översikt
Ökad utdelning

Händelsedagar 
(Kr)

Dagar

Kr

Illustration 19: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
312

314

316

318

320

322

324

326

328

330

Total översikt
Minskad utdelning

Händelsedagar 
(Kr)

Dagar

K
r

Illustration 20: 



30

Företag med ökad utdelning
Aktiekurs jämfört med Estimeringsvärdet

Antal = 13

Positiv aktiekurs 
jämfört med 
Estimering
Negativ aktiekurs 
jämfört med 
estimering

Illustration 21: 

Företag med minskad utdelning
Aktiekurs jämfört med Estimeringsvärdet

Antal = 7

Positiv aktiekurs 
jämfört med 
Estimering
Negativ aktiekurs 
jämfört med 
estimering

Illustration 22: 



31

Företag med ökad utdelning
Aktiekursens utveckling på händelsedagen

Antal = 13

Positiv utveckling 
på aktiekursen
Negativ utveckling 
på aktiekursen

Illustration 23: 

Företag med minskad utdelning
Aktiekursens utveckling på händelsedagen

Antal = 7

Positiv utveckling 
på aktiekursen
Negativ utveckling 
på aktiekursen

Illustration 24: 



6. Analys 
I den här delen av uppsatsen ska jag analysera datan jag presenterat i kapitlet Resultat 

samt de två bilagorna. Analysen ska ske utifrån frågeställningarna som ställdes i 

problemformuleringen. Jag ska även ha ett separat avsnitt där jag tittar hur data från min 

undersökning kan tillämpas till teorierna som tas upp i uppsatsens ”Teori” del.

6.1 Hur värdet på utdelningarna har utvecklats under perioden 2003 till 
2007?
Under perioderna 03-07 har de flesta av de svenska börsbolagen sett en stor ökning av 

sitt resultat efter skatt. Som man kan se i ”Illustration 1” ökar vinsterna stadigt fram till år 

2006, för att gå ner lite 2007. Utdelningarna har också ökat stadigt fram till 2006, 2007 har 

det nästan inte skett någon ändring jämfört med året innan. 

Det som är värt att notera i ”Illustration 1” är att resultatet ökat i en väldigt hög takt, från ca 

120000 msek år 2003 till ca 320000 msek år 2007, vilket nästan är en ökning med 300%. 

Utdelningarna har inte ökat i lika hög takt som resultatet. Utdelningarna har ökat från ca 

75000 msek till ca 175000 msek under femårsperioden, vilket är lite mer än en fördubbling 

av mängden företagen delar ut till aktieägarna. Utdelningen ökar lite mellan 03-04 för att 

sedan öka takten fram till 07. Den svaga ökningen i början kan bero på att företagen vill 

avvakta med att se hur resultatet kommer utveckla sig i framtiden innan man höjer 

utdelningen. 

Varför resultatet ökat så mycket för börsbolagen kan bero på att perioden 03-07 är en tid 

då man kom ut från en smärre lågkonjunktur som som kom ca 2001-2002, och gick in i en 

stark högkonjunktur fram till 2006 då den mattades av lite. Avmattningen kan bero på att 

Riksbanken ökat reporäntan under 200725 vilket påverkat företagens resultat. 

Detta visar att utdelningarna inte ökar i samma takt om man jämför med resultatet. Det är 

intressant eftersom utdelningspolicyn i de flesta svenska börsbolagen är länkad till årets 

resultat. En anledning till detta kan vara att företagen inte alltid följer sin policy då de 

måste ta hänsyn till andra faktorer som rör företagets finansiella ställning. 

25  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8912
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Värt att notera är att i Illustration 1 är det företagen från ”Large Cap” som står för en stor 

del av värdena, då många av företagen är stora internationella aktörer som är betydligt 

större än de som finns i ”Small och Mid Cap”.

6.2 Vilka skillnader finns det på utvecklingen av utdelningarna inom de 
enskilda ”Capsen” och branscherna? 

En analys av alla börsbolagen tillsammans är inte tillräckligt för att visa hur utdelningarna 

utvecklats då de totala värdena man får för hela börsen domineras stort av storföretagen 

från ”Large Cap”. Därför är det nödvändigt att analysera ”Capsen” var för sig. 

Cap analys

Illustration 3 visar utvecklingen i ”Small Cap”. Här kan man se att det sker en enorm 

ökning av resultatet mellan åren 03-04 för att sedan stabiliseras lite. Utvecklingen av 

resultatet skiljer sig kraftigt jämfört med börsens resultat. Företagen i ”Small Cap” gör en 

resultatökning 07 och en sänkning 06, vilket är motsatsen till börsens utveckling. 

Företagen i ”Small Cap” har en ojämn utveckling på resultatet då det ett år kan öka, för att 

nästa år bli en förlust. Detta återspeglas också i resultatkurvan i Illustration 3. Men 

resultatet har ändå ökat med nästan fem gånger från ca -1500 till 3000 msek. 

Men denna ojämnhet i resultatet påverkar inte utdelningarnas utveckling. I ”Small Cap” 

ökar utdelning med små steg varje år. Men även om utdelningen inte ökat i lika stor takt 

som resultatet har det ändå skett en betydande ökning under femårsperioden, från ca 500 

msek till 1500 msek. 

”Mid Cap” som visas i Illustration 4 har utvecklats på nästan samma sätt som börsen som 

helhet. Resultatet låg på topp 06 för att sedan sjunka 07. Skillnaden ser man på 

utdelningarnas utveckling 06-07 där de ökat kraftigt fast resultatet minskat. 

Utvecklingen är inte så mycket annorlunda i ”Large Cap” som man kan se i Illustration 5. 

Skillnaden hittar man på utdelningarna mellan åren 06-07 då de sjunker svagt, men i 

mindre utsträckning än resultatet. 

Om jämför de tre ”Capsen” ser man att ”Small Cap” skiljer sig betydligt mer än de två 

andra i både utveckling av resultat och utdelning. ”Small Cap” har en jämn utveckling av 
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utdelningen med små ökningar varje år. De två andra ”Capsen” har inte en lika jämn 

utveckling av utdelningen då den vissa år ökar i högre takt än andra. I ”Large Cap” ser 

man också att det sker en sänkning av utdelningen åren 06-07. En möjlig förklaring till 

denna sänkning är att företagen delat ut mycket extrautdelning tillsammans med den 

ordinarie kontantutdelningen mellan åren 04-06 och lite mindre under 07. 

Att resultatet svänger så mycket i ”Small Cap” kan bero på att företagen där är relativt 

nyetablerade företag verksamma i endast ett fåtal länder, främst i Skandinavien. Detta gör 

att de är för beroende av efterfrågan på endast ett fåtal marknader, medan de stora 

internationella företagen påverkas inte lika mycket om tex efterfrågan på deras varor i 

Sverige sjunker under vissa perioder. 

Bransch analys

Tittar man hur det ser ut i branscherna ser skiljer sig utvecklingen av resultat och utdelning 

inte mycket om man jämför med hela börsen. De flesta branscherna uppvisar positivt 

resultat fram till 06, och en sänkning 07. Utdelningen har ökat i jämn takt för de flesta 

branscherna.

Det är endast branschen ”Material”(Illustration 16) som sticker ut nämnvärt. Här har 

resultatet svängt kraftigt med en kraftig ökning 04, som följdes av en ännu större sänkning 

05. 06 skedde sedan en ökning igen för att sedan sjunka igen nästkommande år. 

Utdelningen hade till skillnad från alla andra branscher sin topp 03 med 10636 mkr, för att 

sedan sjunka året efter. Perioderna framöver ökar utdelningen svagt för att 07 komma 

tillbaka till samma nivå som man hade 03. Svängningarna i ”Material” branschen kan bero 

på att företagen är verksamma i produktionen och behandlingen av råvaror. Priset på 

råvaror har sett svängningar de senaste åren vilket kan bero på upp och nedgången av 

resultatet. Priset på råvaror påverkas också mycket av valutakurser och andra 

makroekonomiska faktorer26.

”IT”(Illustration 12) branschen är också en bransch som skiljer sig från mängden. 

Branschen har under 03 haft kraftiga förluster och nästan ingen utdelning. Under 04 ser 

man en kraftig ökning av både resultat och utdelning som sedan stabiliseras i perioderna 

framöver. 07 är som som för de flesta andra branscherna en nedgång av resultatet, men 

26  http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=27945
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även en svag nedgång av utdelningen. Den kraftiga förlusten och svaga utdelningen 03 

beror med stor sannolikhet på att företagen i branschen inte än återhämtat sig från de 

stora nedgången som skedde i början av år 200027. 

De resterande branscherna(Illustration 6, 8, 10, 14) har alla haft en liknande uppgång av 

resultat och utdelning. En stark uppgång av resultatet och en svag uppgång av 

utdelningen. 07 ser man en nedgång i resultatet. ”Sällanköpsvaror/tjänster” (Illustration 14) 

sticker ut lite där man ser en jämn uppgång av resultat och utdelning i samma takt. Denna 

jämna uppgång kan förklaras av att Hennes&Mauritz sett en sån tillväxt de senaste åren. 

Hennes&Mauritz dominerar denna bransch stort och påverkar därför de totala värdena för 

hela branschen markant. 

”Industrivaror/tjänster (Illustration 10) har en stor ökning av utdelningen 06 vilken sedan 

sjunker under 07. Ökningen 06 beror till stor del av att Volvo som är en stor aktör inom 

denna bransch haft en extrautdelning på ca 10100 msek, vilket är en stor ökning jämfört 

med tidigare utdelningar. ”Hälsovård” branschen (Illustration 8) är också en bransch som 

vars värden påverkas stort av ett enskilt företag, i detta fall Astra Zeneca. 

6.3 Hur ser utdelningspolicyn ut bland de svenska börsbolagen? 

Utdelningspolicyn för hela börsen kan man se i Illustration 2. Utdelningspolicyn på 30-50% 

av årets resultat är den överlägset vanligaste policyn, där över hälften (118st) av de 231 

undersökta företagen tillämpar en policy som rör sig inom dessa gränser. Som man kan se 

i Tabell 2 tillämpas denna policy av de flesta företagen i ”Large och Mid Cap”, medan i 

”Small Cap” är andra typer mer vanliga, även om 30-50% är vanligast. Högre och lägre 

utdelningspolicy än 30-50% är väldigt ovanligt i alla tre ”Capsen”. Man kan också se utifrån 

värdena som presenteras i diagrammen och tabellerna att företagen delar ut mellan 30-

50% av resultatet. Under vissa perioder stämmer detta inte till 100% men sammanlagt för 

alla fem åren undersökningen avser har företagen på OMX delat ut ca 50% av resultatet.  

Den policy som är vanligast efter 30-50% är Speciell utdelningspolicy. Den förekommer 

sällan bland företagen i ”Mid Cap” men är mer vanlig bland resten av börsbolagen. Den 

speciella utdelningspolicyn är ofta länkad till något annat än resultatet, tex kassaflöde, 

27  http://sv.wikipedia.org/wiki/IT-bubblan
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FCF eller erhållen utdelning från andra företag, men det är också vanligt att den inte är 

länkad till någonting utan företaget bestämmer hur mycket som är lämpligt att dela ut. 

Av de 231 undersökta företagen är det 52 som inte delar ut nånting till aktieägarna. Dock 

är de flesta av dem (37st) i ”Small Cap”. I ”Large Cap” är det endast 3 företag som inte har 

någon utdelning. Anledningen till att företagen inte har någon utdelning är främst att de vill 

använda resurserna till investeringar, men att de på längre sikt planerar att ha en 

utdelning. Ingen av de undersökta företagen har haft en negativ syn på utdelningar. 

Om man tittar på utdelningspolicy mellan branscherna är det bara ”Hälsovård” (Illustration 

9) som sticker ut från mängden. Här är det vanligast att företagen inte delar ut någonting. 

Tabell 9 visar att de flesta av företagen som inte har någon utdelning finns i ”Small Cap”. 

Att dessa företag inte har någon utdelning beror på att de går med förlust och vill använda 

resurserna till investeringar. 

Annars är utdelningspolicyn rätt lik i alla övriga branscher, med 30-50% som vanligaste 

policy följt av ”Speciell” utdelningspolicy. Låg utdelning under 30% förekommer mest i 

branscherna ”Finans/Fastighet” och ”IT”. Hög utdelning över 50% förekommer också mest 

i de två ovan nämnda branscherna samt ”Sällanköp”. Men totalt sett är dessa två 

utdelningstyper väldigt ovanliga jämfört med de andra utdelningsformerna. 

6.4 Hur har lågkonjunkturen som drabbat Sverige under sista kvartalet 
08 påverkat värdet på utdelningarna bland storbolagen på ”Large Cap”?
Hur utdelningen utvecklats mellan åren 07-08 till följd av finanskrisen28 kan man se i 

Illustration 18. Det man kan se är en stor nedgång av resultatet som nästan halverats. Det 

som är värt att nämna är att resultatet för 08 sjönk under det sista kvartalet för de flesta av 

de undersökta företagen. Det visar att finanskrisen påverkat företagens resultat nästan 

omgående och väldigt kraftigt, då resultaten för de tre första kvartalen var i stil med 

resultatet företagen uppnådde år 07. 

Även om resultatet nästan halverats har utdelningarna inte minskat lika kraftigt. 

Utdelningarna har under år 08 sjunkit med lite mer än en tredjedel, vilket visar att 

utdelningar inte sjunker i lika snabb takt som resultaten. Men eftersom företagen sänkt 

28  http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2008%E2%80%932009
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utdelningen för år 08 kan det vara ett tecken på att man förväntar sig sämre resultat 

framöver. 

6.5 På vilket sätt reagerar marknaden på stora sänkningar/ökningar på 
utdelningen?
För att svara på denna frågeställning har jag genomfört en eventstudie med 20 företag 

som har utfört stora höjningar eller sänkningar på sin utdelning under en period, och tittat 

på hur aktiekursen reagerat på företagets beslut om periodens utdelning. Företagen i 

undersökningen kan delas upp i två grupper, de som sänkt sin utdelning, och de som höjt 

sin utdelning. 

Tittar man på översiktsdiagrammen (Illustration 19, 20) som är en sammanställning av 

båda grupperna av företagen, ser man att aktiekursen reagerar negativt dagen innan 

beslutsdagen (dag 3” Händelsedagen”), på själva dagen och minst en dag efter oavsett 

om utdelningen ökar eller minskar. Aktiekursen återhämtar sig dagarna efter för att sedan 

gå nedåt igen. Detta är ett översiktsdiagram och bör tas ”med en nypa salt” då det kan 

hända att enskilda företag påverkar utvecklingen mer än andra. 

Om man räknar fram ett medelvärde på händelsedagarna och jämför med medelvärdet 

från estimeringsfönstret kan man se (Illustration 21) att av de 13 företagen som har ökat 

sin utdelning var det 7 st som haft en aktiekurs som var över estimeringsvärdet, 

resterande 6 företag hade en aktiekurs som låg under estimeringsvärdet. Den andra 

gruppen av företag med sänkt utdelning (Illustration 22) består av 7 företag. 4 av företagen 

hade negativ utveckling på aktiekursen jämfört med estimeringsvärdet, resten av bolagen 

hade positiv utveckling. 

Tittar man på utvecklingen av aktiekursen på själva händelsedagen (Illustration 23) , 

dagen då styrelsen fattar beslutet för utdelningen, ser man att 7 av 13 bolag med ökad 

utdelning får en positiv utveckling av aktiekursen på händelsedagen. Detta är motsatsen 

till vad översiktsdiagrammen visar, vilket betyder att de företag som haft en negativ 

utveckling haft en nedgång som var kraftigare än uppgången för de företag som haft en 

positiv utveckling. 
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I den andra gruppen av företag (Illustration 24) är det 5 av 7 bolag som haft en negativ 

utveckling på aktiekursen på händelsedagen. 

6.6 Teoritillämpning
Den teori som är bland de mest kända i litteraturen om Corporate finance är John Lintners 

teori om optimal utdelningspolicy. Kortfattat så hävdar Lintner att utdelningar ökar svagt i 

en jämn takt varje period, oavsett hur med hur mycket resultatet ökar under en period29. 

Teorin finns mer grundligt förklarad i ”Teori kapitlet”. 

Om man ska tillämpa teorin på data från min undersökning kan man se att Lintners teori 

stämmer relativt väl. Tittar man på börsens totala utveckling (Illustration 1) ser man att 

utdelningen ökar i en lägre takt än resultatet. Detta stärker Lintners påståenden att 

företagen väljer att öka utdelningen i små steg även om resultatet ökar i hög takt. 

Denna jämna ökning av utdelningen ser man i nästan alla diagram som jag har 

presenterat. Att utdelningen inte ökar i samma takt som resultatet är ännu mer uppenbart 

om man tittar på diagrammen för ”Small Cap” och ”IT” (Illustration 3, 12) där resultatet 

mellan år 03-04 ökar väldigt mycket, men utdelningen ökar svagt. 

Även i de fall då resultatet faller följer utdelningen inte i samma takt, i vissa fall så sjunker 

inte utdelningen alls. Den svaga ökningen av utdelningen från åren före nedgången av 

resultatet har bidragit till att företagen har råd att upprätthålla en liknande nivå på 

utdelningen även under nedgången. 

Men om man tittar på utvecklingen mellan 07-08 så stämmer inte Lintners teori om en 

jämn utveckling av utdelningen riktigt. Som Illustration 18 visar så sjunker utdelningen i en 

väldigt hög takt under 08. Sänkningen sker inte i lika hög takt som resultatet men det är 

ändå ett stort fall. Det stora fallet beror sannolikt på att företagen tror att resultatet kommer 

ligga på en lägre nivå framöver. 

En sak som är värd att nämna är att Lintners teori om optimal utdelningspolicy går att 

tillämpa på börsen, ”Capsen” och branscherna som helhet, men tittar man på företagen 

enskilt så ser det lite annorlunda ut. I många fall så sker det stora ökningar och sänkningar 

av utdelningen mellan perioderna från enskilda företag. Detta beror i de flesta fall på att 

företagen har extrautdelningar vid sidan om den ordinarie utdelningen. 

29  J.Lintner, 1956, ”Distribution of incomes of Corporations among Dividends, Retained Earnings and Taxes”, American Economic Review, Sid 97 – 113
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Signaling är en teori som debatterats flitigt inom Corporate finance. Förenklat innebär den 

att företagen via utdelningen sänder signaler till marknaden om hur man tror att företaget 

kommer prestera i framtiden. Marknaden bör reagera positivt på högre utdelning och 

negativt på en lägre utdelning. 

Exempel på fall där företagen använder utdelningar för att signalera att resultaten kommer 

att öka är ”Material branschen” (Illustration 16) där man har ett stort ras av resultatet år 05 

men en ökning av utdelningen. Detta kan tolkas som att företagen trodde på ökade 

resultat framöver, vilket också skedde då resultatet ökade kraftigt året därpå. Samma sak 

går att se på många företag som haft en sänkning av resultatet men ändå hållit 

utdelningen på en jämn nivå, eller tom höjt den. 

Eventstudien som jag genomfört för att se hur marknaden reagerar på öknngar/sänkningar 

på utdelningen har gett blandade resultat. Det som har varit överraskande är att 

aktiekusen reagerat negativt på ökningar av utdelningen. Detta gäller både hur aktiekursen 

reagerar på beslutsdagen och när man jämför aktiekursen med estimeringsvärdet. Samma 

sak gäller när företagen minskat sin utdelning. Då har aktiekursen i vissa fall reagerat 

positivt på sänkningen av utdelningen. Detta säger emot ”signaling” teorierna främst från 

vilka hävdar att aktiekursen ska sjunka på en sänkning av utdelningen, och motsatsen ska 

ske på en ökning av utdelningen. 

Dock ska man nämna att de flesta företagen reagerat enligt teorin, men det är ändå en 

stor del som reagerat motsatt. Men undersökningens resultat går att ifrågasätta då antalet 

undersökta företag är väldigt låg. 

Att utdelningar används för att visa vad man tror om framtida resultat är kan man se på 

resultaten som presenterades för perioden 07-08 (Illustration 18). Företagen har genom 

sänkningen av utdelningen 08 visat att de tror på sämre tider framöver. Att resultaten 

sjunkit kan man se från de delårsrapporter företagen presenterat för första kvartalet 09. 

Att jag valt att tillämpa endast dessa två teorier har sin grund i att de andra teorier jag 

nämnt i uppsatsens tidigare delar inte kan sammankopplas med den typ av undersökning 

jag har genomfört. Dessa teorier kräver andra typer av undersökningar som kanske kräver 

mer kvalitativa typer av data. 
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7. Slutsats
Slutsatsen man kan dra från undersökningen är att perioden 03-07 har varit en god tid för 

börsbolagen och aktieägarna. Företagen har under denna period sett kraftigt ökade 

resultat och detta har bidragit till att utdelningarna ökat markant. Liknande utveckling har 

man sett i ”Capsen” och branscherna för sig, med ökade resultat och utdelningar. 

Utvecklingen har sett lite annorlunda i i vissa branscher men trenden har varit 

uppåtgående i samtliga både när det gäller resultat och utdelningar. Man kan säga att det 

inte finns någon bransch som delat ut mer än en annan, då alla haft en liknande 

utveckling. 

De goda tiderna har också avspeglat sig på utdelningspolicyn som har varit väldigt 

generös. De flesta företagen på börsen har delat ut mellan 30-50% av resultatet för 

perioden. Endast 52 företag har ingen utdelning alls, och nästan alla av dessa finner man i 

”Small Cap”. Överraskande är att ”Speciell” utdelningspolicy är väldigt vanligt. 

Dock har ökningen av resultatet överraskande sjunkit mellan 06-07 i börsen som helhet. 

Detta kan man också se i ”Capsen” och i nästan samtliga branscher förutom ”Sällanköp”. 

Detta har inte påverkat utdelningen särskilt mycket som sjunkit svagt i vissa branscher 

eller i vissa fall ökat. 

Finanskrisen som drabbat världen under sista kvartalet 08 har dock bidragit till att både 

resultat och utdelningar sjunkit avsevärt under 08. Den stora sänkningen av resultatet har 

skett under sista kvartalet 08 vilket visar med vilken kraft finanskrisen påverkat företagen. 

Sättet som utdelningen utvecklats under den undersökta perioden har stora likheter med 

Lintners teori om optimal utdelningspolicy. Utdelningen har utvecklats i en jämn takt, skild 

från resultatets utveckling, vilket stärker John Lintners teori.

Utdelningarnas ”signaling” egenskaper har dock varit lite svårare att bevisa utifrån 

eventstudien jag genomfört. Det jag kom fram till i studien är att de flesta företagen 

reagerar enligt de befintliga teorierna, men att ett stort antal också agerar motsatt. Men 

antalet undersökta företag är för lågt för att kunna dra en slutsats över hur väl utdelningen 

skickar signaler till aktiemarknaden. 
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8. Diskussion
Metodkritik

Det finns flera aspekter som är värda att nämna angående undersökningen som jag har 

genomfört. Undersökningen avser främst perioden 03-07 samt 08 för ”Large cap”, vilket 

man kan säga är en konjunkturcykel från lågkonjunkturen som drabbade världen 2001-

2002, till högkonjunkturen som pågick till slutet av 08 som sedan i snabb takt gick över till 

en lågkonjunktur. Denna tidsperiod är kanske för kort för att man verkligen kan se vilken 

utveckling utdelningarna och utdelningspolicyn haft på Stockholmsbörsen. Undersökning 

av utdelningspolicyns utveckling kräver att man genomför en längre studie då företagen 

oftast sätter upp en utdelningspolicy som gäller under en lång tid. Men en undersökning 

som går längre än fem år bakåt i tiden gör att det blir svårt att undersöka ”Small och Mid 

Cap” då många av företagen där inte varit verksamma innan år 2001. 

När det gäller presentationen av datan är det viktigt att tänka på en del av resultaten jag 

tagit fram påverkas till stor del av ”storbolagen” på börsen, som H&M, Ericsson, Volvo osv. 

Detta syns tydligt i framförallt branschanalysen där vissa bolag från ”large cap” är flera 

gånger större än andra bolag i branschen. Då ett enskilt bolag påverkar det totala 

resultatet så mycket får man en förvrängd bild av hur resultatet och utdelningarna ser ut 

för branschen. 

En av bristerna med undersökningen av hur finanskrisen påverkat utdelningarna är att det 

omfattar endast företagen i ”Large Cap”. Man kan inte riktigt säga hur företagen i de andra 

”Capsen” påverkats då det inte fanns några data för många av dem under tidpunkten då 

undersökningen genomförts. Man kan spekulera i att ”Large Cap” påverkats mer då 

många av företagen där är verksamma i länder som drabbats mycket hårdare än Sverige 

av finanskrisen. Den försämrade valutakursen på den svenska kronan främst gentemot 

dollarn och euron kan ha bidragit till försämrade resultat för företagen som är verksamma 

internationellt.

Eventstudien jag genomfört där jag skulle visa hur stora ändringar av utdelningen påverkar 

aktiekursen har jag tidigare nämnt lider av en del brister. Den största bristen är att jag har 

undersökt ett litet antal företag. Då min undersökning sträcker sig över en femårsperiod 

där man går från låg till högkonjunktur har det varit svårt att hitta lämpliga företag som 
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uppfyller kraven för undersökningen. I tex ”Large och Mid Cap” har det varit få företag som 

har gjort stora sänkningar av utdelningen under perioden 03-07. De flesta stora höjningar 

av utdelningen har skett pga av en extrautdelning. Dessa räknas också som en 

kontantutdelning, men jag har ändå valt att inte ha med dem i eventstudien då 

extrautdelningar inte är något som sker i normala fall och de påverkas inte av 

utdelningspolicyn. I ”Small Cap” kan man hitta många fall av stora sänkningar/ökningar av 

utdelningen, men då hade studien dominerats stort av företag från ”Small Cap”. 

Hade jag låtit eventstudien bestå endast av företag från ”Large Cap” hade jag haft många 

fall av stora sänkningar under perioden 07-08. Men jag har valt att inte genomföra en 

sådan studie främst för att jag velat genomföra en studie som gäller hela börsen, samt att 

perioden 07-08 är olämplig att ha med i undersökningen eftersom finanskrisen är en 

extrem lågkonjunktur som drabbat nästan alla börsbolagen hårt. En sån undersökning 

hade också varit förutsägbar då nästan alla företagen på börsen haft ett stort fall av 

aktiekursen, vilket man kan se på börsindex som har fallit stort under sista kvartalet 2008. 

Eftersom eventstudien har en del brister har det varit svårt att tillämpa ”signaling” teorierna 

på data jag fått fram genom undersökningen. 

Vidare forskning

Det finns en del vidare forskning man kan bedriva inom detta område. Som jag nämnde 

tidigare kan man utvidga tidsperspektivet för undersökningen. Då kan man se hur 

utdelningspolicyn utvecklats genom åren, se om utdelningarna varit på samma nivå som 

under 03-08, samt jämföra hur tidigare kriser drabbat utdelningarna och jämföra med 

finanskrisen som räknas som den värsta krisen sen ”Depressionen” på 1930 – talet. 

En utvidgad studie om hur finanskrisen påverkat utdelningarna kan göras på företagen i 

”Small och Mid Cap”. En sån studie kan vara intressant att genomföra då man kan anta att 

företagen i dessa två ”Caps” drabbats av finanskrisen i mindre utsträckning än ”Large 

Cap” bolagen pga att de inte är lika internationellt verksamma. 

Vidare kan man forska djupare om hur företagen bygger upp sin utdelningspolicy, bla vilka 

aspekter de tar hänsyn till när de sätter upp en utdelningspolicy. Man kan även se om 

mängden företagen delar ut kan länkas till finansiella faktorer som tex skuldsättningsgrad, 

aktiekurs, försäljning mm. Det finns en del forskning som tittar på relationen mellan skatter 

och utdelningar. 
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En jämförelse av olika typer av utdelningar hade varit intressant att genomföra, tex se om 

andra typer än kontantutdelningar har börjat tillämpas i högre utsträckning av de svenska 

bolagen. Man kan även undersöka vad aktieägarna anser om utdelningar. 
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Stockholmsbörsen OMX 03-07
MSEK 2003 2004 2005 2006 2007
Resultat 115403,8 214061 285239,2 356729 318432,9
Utdelning 73693 87647,1 117485,4 167504,9 166581,6
Antal = 258 Bortfall = 27
Tabell 1: Total utdelning OMX

Utdelningspolicy
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 37 8 38 3 27
Mid Cap 8 2 47 4 5
Large cap 3 3 33 1 12
Börsen 52 13 118 8 38
Tabell 2: Utdelningspolicy OMX

Small Cap
MSEK 2003 2004 2005 2006 2007
Resultat -1415,9 1627,9 2729,9 2471,6 2941,5
Utdelning 572 910,5 1250,7 1517 1739,6
Antal = 125 Bortfall = 12

Mid Cap
MSEK 2003 2004 2005 2006 2007
Resultat 5936,8 9666,6 18604 28694,6 23517,5
Utdelning 3765,1 4048 6222,5 9944,4 14065,6
Antal = 77 Bortfall = 11

Large Cap
MSEK 2003 2004 2005 2006 2007
Resultat 110882,9 202766,5 263904,4 325562,8 291973,9
Utdelning 69355,9 82688,6 110012,2 156043,5 150776,4
Antal = 56 Bortfall = 4
Tabell 5: Utdelning large cap



Utdelningar och utdelningspolicy per bransch

Finans & Fastighet
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Finans & Fastighet ”Large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 43458 60825,5 111943,3 121783,7 99544,5
Utdelning 20388,8 22347,8 25994,5 36046,5 37246,4

Finans & Fastighet ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 2471,3 4602,3 9459,8 13465 9300,7
Utdelning 873,4 1118,3 1764,9 3556,6 7199,7

Finans & Fastighet ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 358,2 373,5 1107 676,2 966
Utdelning 91,2 158,1 138,5 201,8 126,2

Finans & Fastighet Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 46287,5 65081,3 122510,1 135924,9 109811,2
Utdelning 21353,4 23624,2 27897,9 39804,9 44572,2

Tabell 6: Utdelning finans & fastighet

Utdelningspolicy Finans & Fastighet
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 3 8 4 1 5
Mid Cap 1 0 9 2 4
Large cap 0 0 8 1 4
Börsen 4 8 21 4 13
Tabell 7: Utdelningspolicy finans & fastighet



Hälsovård
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Hälsovård ”large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 16397,7 27253,3 33428,5 43331,2 40478
Utdelning 9416,2 11092,2 11992,9 15629,7 18740,5

Hälsovård ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 468,4 46,2 -137,9 11,5 134,9
Utdelning 340,9 216,8 92,8 216,9 167,2

Hälsovård ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -590,6 -147,2 -315,5 -393,9 -358,3
Utdelning 0 0 0 0 0

Hälsovård Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 16275,5 27152,3 32975 42948,8 40254,6
Utdelning 9757,1 11309 12085,7 15846,6 18907,7

Tabell 8: Utdelning hälsovård

Utdelningspolicy Hälsovård
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 11 1 2 0 0
Mid Cap 2 1 1 0 0
Large cap 0 1 1 0 2
Börsen 13 3 4 0 2
Tabell 9: Utdelningspolicy hälsovård



Industri

48

Industri ”large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 22861 40687 49191 64377 65367
Utdelning 14100,2 19714,6 25104,8 41575,5 36750,3

Industri ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 7,4 636,4 3671,5 8341,8 5315,4
Utdelning 994,6 1080,3 1860,7 2770,4 2509,1

Industri ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -342,1 452 937,8 1563,5 1475,1
Utdelning 119,3 198,3 322,6 552,3 645,9

Industri Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 22526,3 41775,4 53800,3 74282,3 72157,5
Utdelning 15214,1 20993,2 27288,1 44898,2 39905,3

Tabell 10: Utdelning industri

Utdelningspolicy Industri
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 5 1 10 0 6
Mid Cap 1 1 18 0 0
Large cap 0 2 11 0 2
Börsen 6 4 39 0 8
Tabell 11: Utdelningspolicy industri
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IT ”large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -10238,1 19914,5 25733,7 27243,5 21846
Utdelning 383 4678,9 7735,4 8766,8 8281,2

IT ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 64,7 -47,7 298 707,5 757,1
Utdelning 80,8 86,1 187,5 343,8 411,1

IT ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -885,3 194,3 939,3 779,6 792
Utdelning 112,2 179,5 420,1 385,1 540,6

IT Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -11058,7 20061,1 26971 28730,6 23395,1
Utdelning 576 5037,9 8343 9495,7 9232,9

Tabell 12: Utdelning IT

Utdelningspolicy IT
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 16 2 13 1 8
Mid Cap 3 0 3 0 0
Large cap 0 0 1 0 1
Börsen 19 2 17 1 9
Tabell 13: Utdelningsopolicy IT
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Sällanköp ”large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 14190,6 14746 17056,7 21126,3 23588,9
Utdelning 7486,3 9328,2 11003,3 13173 15943,5

Sällanköp ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 931,5 2494,1 3629,8 3826,8 5370,2
Utdelning 714,4 928,3 1335,5 1792,2 2656,6

Sällanköp ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat -73,2 191,7 72,9 -54,4 427,3
Utdelning 151,5 230,3 266,5 431,9 296,2

Sällanköp Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 15048,9 17431,8 20759,4 24898,7 29386,4
Utdelning 8352,2 10486,8 12605,3 15397,1 18896,3

Tabell 14: Utdelning sällanköp

Utdelningspolicy Sällanköp
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 4 2 5 1 1
Mid Cap 0 0 9 2 1
Large cap 0 0 5 0 1
Börsen 4 2 19 3 3
Tabell 15: Utdelningspolicy sällanköp
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Material ”Large Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 8470,7 18506,1 6737,5 22846,7 15139
Utdelning 10021,9 7542,2 8284,9 9435,8 10159

Material ”Mid Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 1103 947 107 714 767
Utdelning 551,5 547,8 535,8 386,3 399,3

Material ”Small Cap”
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 106,2 -53,5 45,5 209,3 -96,5
Utdelning 63,2 48,6 32,9 49,1 43,8

Material Börsen
2003 2004 2005 2006 2007

Resultat 9679,9 19399,6 6890 23770 15809,5
Utdelning 10636,6 8138,6 8853,6 9871,2 10602,1

Tabell 16: Utdelning material

Utdelningspolicy Material
Ingen Under 30% 30-50% Över 50% Speciell

Small Cap 0 2 1 0 1
Mid Cap 0 0 2 0 0
Large cap 0 0 5 0 1
Börsen 0 2 8 0 2
Tabell 17: Utdelningspolicy material



Finanskrisens inverkan på utdelningarna
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Finanskrisen
MSEK 2007 2008
Resultat 291973,9 168230,6
Utdelning 150776,4 96941,5
Utdelning i % 51,60% 57,60%
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Boliden
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-05-02 – 2006-05-15
Aktiekurs (kr) 149 146 147 146 148,5 157 159 160,5 156 135
Medelvärde Händelsedagar = 150,3
Medelvärde Estimeringsfönstret = 120,6
Utdelning ökat från 0mkr år 2004 till 578,8mkr 2005 

Electrolux
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-12 – 2007-04-25
Aktiekurs (kr) 180 185 184 182 180 183,5 186,5 190 184 187
Medelvärde Händelsedagar = 184,2
Medelvärde Estimeringsfönstret = 165,7
Utdelningen har minskat från 2185,5mkr 2005 till 1115,5mkr 2006

Ericsson
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-12 – 2007-04-25
Aktiekurs (kr) 99,5 100,5 101 101 103 103,5 102,5 104,5 104,5 101
Medelvärde Händelsedagar = 102,1
Medelvärde Estimeringsfönstret = 100,8
Utdelningen har ökat från 0mkr 2003 till 3950mkr 2004

Lindab
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-24 – 2007-05-08
Aktiekurs (kr) 179,5 188,5 184 183 185 188 188 190 190,5 186,5
Medelvärde Händelsedagar = 186,3
Medelvärde Estimeringsfönstret = 160,9
Utdelning ökat från 0mkr år 2005 till 294,8mkr 2006 

Scania
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-24 – 2007-05-08
Aktiekurs (kr) 60,5 60 61 58,5 57 58,5 59 58 58 58,5
Medelvärde Händelsedagar = 58,9
Medelvärde Estimeringsfönstret = 67,8
Utdelning ökat från 1200mkr år 2003 till 3000mkr 2004 

MTG
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-05-07 – 2007-05-21
Aktiekurs (kr) 401 401 395 385 390 390 390 388 392 390
Medelvärde Händelsedagar = 392,2
Medelvärde Estimeringsfönstret = 406,4
Utdelning ökat från 0mkr år 2005 till 502,5mkr 2006 
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Axis
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005-04-15 – 2005-04-28
Aktiekurs (kr) 28 27 26 24,5 25 25 25,5 25 24,5 23
Medelvärde Händelsedagar = 25,3
Medelvärde Estimeringsfönstret = 26,9
Utdelning minskat från 11,3mkr år 2003 till 0mkr 2004 

BE group
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-05-11 – 2007-05-25
Aktiekurs (kr) 95 96,5 97 93 91 92 91 94,5 94 93
Medelvärde Händelsedagar = 93,7
Medelvärde Estimeringsfönstret = 94,1
Utdelning ökar från 0mkr år 2005 till 175mkr 2006 

Cision
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-03-24 – 2007-04-06
Aktiekurs (kr) 36,5 36 35,5 35,5 35,5 35,5 35 34 34 33,5
Medelvärde Händelsedagar = 34,5
Medelvärde Estimeringsfönstret = 36,8
Utdelning minskar från 31,5mkr år 2004 till 0mkr 2005 

Hakon
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-05-08 – 2006-05-19
Aktiekurs (kr) 106,5 106,5 109,5 108,5 108 106 107 104 99 100
Medelvärde Händelsedagar = 105,5
Medelvärde Estimeringsfönstret = 101,3
Utdelning ökar från 0mkr år 2004 till 355mkr 2005 

Indutrade
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-04-25 – 2006-05-08
Aktiekurs (kr) 104 103 105 102 103 104 105 112 112 114
Medelvärde Händelsedagar = 106,4
Medelvärde Estimeringsfönstret = 111
Utdelning ökar från 0mkr år 2004 till 110mkr 2005 

Intrum justitia
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-04-23 – 2006-05-05
Aktiekurs (kr) 72,5 70,5 67 66,5 69,5 69,5 69 69 69 69
Medelvärde Händelsedagar = 69,2
Medelvärde Estimeringsfönstret = 70,5
Utdelning ökar från 0mkr år 2004 till 187,9mkr 2005 
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Neonet
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-05-02 – 2006-05-15
Aktiekurs (kr) 14 13,8 14 13,6 13,8 13,9 13,9 14,1 13,8 13
Medelvärde Händelsedagar = 13,7
Medelvärde Estimeringsfönstret = 13,8
Utdelning ökar från 0mkr år 2004 till 12,7mkr 2005 

Tradedoubler
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-05-22 – 2007-06-04
Aktiekurs (kr) 226 225,5 226 221 221 222 224 225 225 226
Medelvärde Händelsedagar = 224,1
Medelvärde Estimeringsfönstret = 201
Utdelning ökar från 0mkr år 2005 till 140,1mkr 2006

ACAP
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2006-04-18 – 2006-05-02
Aktiekurs (kr) 67,5 69 67 68,5 68 69 71,5 72 71,5 72
Medelvärde Händelsedagar = 69,6
Medelvärde Estimeringsfönstret = 69,6
Utdelning ökar från 0mkr år 2004 till 10,5mkr 2005

Affärsstrategerna 
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-27 – 2007-05-13
Aktiekurs (kr) 3,09 3,07 3,02 2,98 3 3,1 3,02 2,9 2,93 2,93
Medelvärde Händelsedagar = 3
Medelvärde Estimeringsfönstret = 2,98
Utdelning ökar från 0mkr år 2005 till 5,5mkr 2006

Audiodev
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-23 – 2007-05-07
Aktiekurs (kr) 13,4 13 13,2 13 13 12,6 13,2 13,3 13,3 13
Medelvärde Händelsedagar = 13,1
Medelvärde Estimeringsfönstret = 13,7
Utdelning minskar från 36,8mkr år 2005 till 0mkr 2006

Midelfart Sonesson 
Händelsedagar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2007-04-27 – 2007-05-14
Aktiekurs (kr) 21,2 21,4 20,5 21 20,5 20,6 20,6 20,4 20 19,9
Medelvärde Händelsedagar = 20,6
Medelvärde Estimeringsfönstret = 21,3
Utdelning minskar från 13mkr år 2005 till 0mkr 2006


