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Sammanfattning 

Företag måste på ett eller annat sätt tillfredställa sina intressenter. Intressenter kan vara i form 

av aktieägare som valt investera i företaget. Ett sätt att tillfredställa aktieägare på kan vara 

genom att göra utdelningar. Det finns en rad olika uppfattningar om hur utdelningar skall gö-

ras, vad som är bäst och när man skall göra detta. Företag kan tillämpa en utdelningspolicy för 

att använda sig av en viss utdelningspolitik till aktieägarna. Vilket både kan tillfredställa och 

signalera för ägare hur företagsledningen ser på framtiden. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på ifall det förekommer något samband mellan före-

tagsledningens aktieinnehav och utdelningsgrad i stora och medelstora svenska företag. Un-

dersökningen innefattade företag börsnoterade på OMX Stockholm Large och Mid cap-lista. 

En kvantitativ metod användes för datainsamling av material till undersökningen. Insamlad 

data bestod av företagets vinst, utdelning, totalt antal aktier och styrelsens aktieinnehav. Detta 

inhämtades från databaserna SIX-Trust, Affärsdata samt från finansinspektionens insynsregis-

ter. 

I uppsatsens teorikapitel presentas tidigare forskning inom utdelningspolicy och hur olika 

teorier utvecklats inom området. Vidare beskrivs teorier om vad som kan tänkas påverka ut-

delningar och vilka fastställda utdelningspolicys det finns.  

Empiri för undersökningen inhämtades från företagens årliga redovisade uppgifter. Vidare 

genomfördes en korrelationsanalys på empirin för att undersöka sambandet mellan variabler-

na utdelningsgrad och ägandegrad. Utöver detta beräknades en determinationskoefficient för 

att få fram en förklaringsgrad av sambandet. 

Undersökningen påvisar att det inte finns något samband mellan ägandegrad i företagsled-

ningen och utdelningsgrad. Resultatet påvisar att utdelningspolicy är ett komplext ämne som 

påverkas av flera olika faktorer. Ägandegraden i företagsledningen är dock inte en av dessa 

faktorer. 

Nyckelord: Företagsledning, Utdelning, Utdelningsgrad, Utdelningspolicy, Ägandegrad. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Corporate governance is concerned with the structures and systems of control by which ma-

nagers are held accountable to those who have a legitimate stake in an organisation“ Bolags-

styrning handlar om vilka idéer och strukturer det finns kring maktfördelningen i ett bolag, 

bolagsstyrning finns framförallt för de med legitimt intresse till bolaget (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2008).  

Ledningen måste främja de olika intressentgrupperna till bolaget, de kan exempelvis premiera 

investerare i bolaget genom aktieutdelningar. Hur aktieutdelningen ser ut beror på bolaget och 

ledningens synsätt på utdelningspolicys. Utdelningspolicyn kan skilja mellan företag, exem-

pelvis beroende på om ägandeskapet är spritt bland flera olika aktörer eller inte (Correia da 

Silva, Goergen & Renneboog, 2004). 

”I begin by recognizing that most successful companies pay dividends, and that most boards 

of directors regard the dividend decision as an important one.” (Rozeff, 1982).  

Utdelningspolicyn är en av de stora frågorna i styrelserummet, det finns dock väldigt lite un-

dersökningar som besvarar hur utdelningspolicyn egentligen fastställs (Correia da Silva, 

Goergen & Renneboog, 2004). 1961 så presenterades Miller och Modiglianis irrelevansteori. 

Vilken menar att det inte finns något samband mellan bolagets värde och deras aktieutdel-

ningar (Miller, Modigliani, 1961). Irrelevansteorin var även den teori som senare kom att lig-

ga till grund för flera framtida teorier (Correia da Silva, Goergen & Renneboog, 2004).  

Det finns ett flertal olika teorier och uppfattningar om vilka faktorer som påverkar utdelnings-

graden vid en aktieutdelning. Storleken på utdelningen i ett företag kan ge indikation på hur 

ledningen anser att företagets möjligheter i framtiden ser ut, en sänkt utdelning kan ge ägarna 

en bild av att företaget förväntar sig en minskad lönsamhet. En för hög utdelning kan göra att 

ett företag blir tvungna att ta in externt kapital för att göra nödvändiga investeringar i verk-
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samheten. En extern finansiering kan i sin tur leda till en högre risk, en risk som ett företag 

kanske inte är beredd att ta. Ett företags utdelningspolicy blir därför en balansgång mellan 

olika faktorer vid fastställande av utdelningen. När ledningen är separerad från ägandet i före-

taget kan en agentkostnad uppstå. Vilket kan innebära att företagets utdelningspolicy inte fast-

ställs utifrån vad som är bäst ur företagets perspektiv. Ett exempel på detta är när ägare och 

beslutsfattare väljer att nyttomaximera utefter sina egna behov. (Meckling, Jensen, 1976). 

1.2 Problemdiskussion 

En av de mest inflytelserika teorierna om hur företag fastställer sin utdelningspolicy presente-

rades av John Lintner. Lintner kom fram till att företag fastställer en förutbestämd utdelnings-

grad och att företagen är extremt motvilliga att sänka utdelningsgraden. Lintner menar att 

företagen försöker hålla en jämn utdelningsnivå, vilket innebär att man inte höjer utdelningen 

proportionerligt mot intäktsökningen vid goda år, samt att man inte väljer att sänka utdelning-

en vid sämre år (Lintner, 1956). Konsekvenser av finanskrisen kunde påvisa detta fenomen. 

Flera stora bolag har på grund av finanskrisen tvingats göra stora personalnedskärningar, trots 

detta förväntas dessa bolag dela ut pengar till sina ägare. Många storbolag väljer dessutom att 

höja utdelningen till deras aktieägare och endast ett fåtal väljer att sänka den (SVD, 2010-01-

14). 

En annan inflytelserik teori presenterades av Higgins. Higgins teori menar istället att företag 

har en ”residual” utdelningspolicy, vilket innebär att företaget endast delar ut de som finns 

kvar av vinsten efter att nödvändiga investeringar är genomförda (Higgins, 1972). 

Michael S. Rozeff använde sig utav både Lintner och Higgins arbete när han försökte faststäl-

la hur företag sätter sin utdelningsgrad. Rozeff konstaterade att det finns stora skillnader i 

utdelningsgraden i olika typer av företag. Rozeff valde bland annat att studera hur ägarstruk-

turen i företag påverkade utdelningsgraden. En av faktorerna i ägarstrukturen som Rozeff stu-

derade var ”The proportion of the stock owned by outsiders”, dvs. andelen utomstående aktie-

ägare. (Rozeff, 1982). Företaget kan dock ha valt att använda extern finansiering som ett stra-

tegiskt val, vilket påverkar ägarstrukturen och måste beaktas i samband med fastställandet av 

utdelningsgraden.  
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1.3 Problemformulering 

Påverkar företagslednings aktieinnehav utdelningsgraden? Undersökningen ämnar besvara 

huruvida det finns ett samband i följande avseenden: 

Återfinns ett samband: 

 Under enskilda år? 

 Under en längre tidsperiod med både hög- och lågkonjunktur? 

 I hög- respektive lågkonjunktur? 

 I olika branscher? 

Om ett samband återfinns, kan detta förklaras med befintliga teorier inom området? 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på ifall det förekommer något samband i stora och 

medelstora svenska företag mellan företagsledningens aktieinnehav och utdelningsgrad i före-

taget.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen samlade in data från bolag som var börsnoterade på OMX Stockholm Large 

och Mid Cap-lista.  

För att undvika negativa utdelningsgrader kommer företag som uppvisar negativa årsresultat 

uteslutas ur undersökningen för det året. Påverkar årsresultatet även att företaget uppvisar ett 

negativt resultat under hela undersökningsperioden 2000-2008, så kommer även företaget 

uteslutas i den totala sammanställningen av perioden 2000-2008. Om företaget däremot redo-

visar positivt resultat enskilda år, så kommer dessa år inkluderats i korrelationsanalysen. 

Tidsperioden har begränsats till år 2000-2008 då finansinspektionen historik på ägarstrukturen 

endast sträcker sig 10 år tillbaka i tiden, 2009 exkluderas på grund av att årsredovisningar inte 

finns tillgängliga vid undersökningstillfället. 
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Undersökningen behandlar ej huruvida utdelningarna består av ordinarie utdelningar eller om 

det förekommit så kallade extra utdelningar. För att undvika att eventuella extrautdelningar 

ska påverka utdelningsgraden till onormalt hög, så kommer företag med utdelningsgrader 

överstigande 500 % ej beaktats i undersökningen. 

Då undersökningen innefattar svenska företag kommer företag som uppfyller följande kriteri-

er exkluderats ur undersökningen: 

 Redovisar i utländsk valuta 

 Har betydande verksamhet utanför Sverige 

 Är registrerade eller/och har sitt huvudkontor utomlands 

Företagen kommer uteslutas då dessa kriterier gör att de kan falla under utländska regler. Vil-

ket i sin tur kan påverka företagets redovisningsprinciper, skatteförutsättningar och informa-

tion om ägandeskapet i finansinspektionens insynsregister.  

Data rörande företagen kommer endast inhämtas via databaserna SIX-Trust och Affärsdata 

samt från finansinspektionen. Totala antalet aktier och aktieinnehavet i ledningen inhämtas 

sista dagen för börshandel gällande år. Det totala antalet aktier i ledningen beräknas på samt-

liga aktier av alla serier. Ledningens aktieinnehav innefattar VD och ordinarie ledmöter. Be-

fattningar som ej beaktas är vice VD, suppleanter i styrelsen och andra befattningar som kan 

tänkas innefattas av finansinspektionens insynshandel. Innehavet definieras efter finansin-

spektionens kriterier: personligt, juridiskt och närstående innehav av aktier i företaget. 
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2 Metod 

2.1 Val av metod 

För att införskaffa underlag för undersökningen så valdes en kvantitativ datainsamlingsmetod. 

Den kvantitativa metoden omfattade datainsamling från företagens redovisade uppgifter. Un-

dersökningen genomfördes utan att kontakta företagen, för att undvika personliga värderingar 

som kan uppstå vid exempelvis intervjuer med de berörda företagen. För att kunna räkna ut 

huruvida ett samband förelåg mellan de olika faktorerna så beräknades Pearsons korrelation 

på insamlad data. Med hjälp av korrelationsuträkningen fastställdes en korrelationskoefficient 

som indikerade hur starkt eller svagt sambandet förelåg. Korrelationskoefficienten användes 

sedan för att fastställa determinationskoefficienten, som användes som förklaringsgrad för 

sambandet (Investopedia, 2010-05-06). Determinationskoefficienten användes som riktlinje 

för att kunna bestämma hur mycket av sambandet som kunde förklaras av dessa faktorer 

(Körner, Wahlgren, 1998). Vidare så prövades sambandet med hjälp av det kritiska värdet för 

korrelationskoefficienten. Sambandet undersöktes med ett dubbelsidigt test där signifikansni-

vån var 5 %. Detta för att kunna avfärda samband med ett 95 % konfidensintervall om korre-

lationskoefficienten understiger det kritiska värdet, vilket ger en indikation på huruvida sam-

bandet skulle vara en slumpmässig tillfällighet eller inte. 

2.2 Urval 

Studien avser att undersöka stora och medelstora svenska företag. Därför har företag listade 

på OMX Stockholm Large och Mid Cap valts som studieobjekt. Stora bolag på Large och 

Mid Cap förväntas ha en bättre historik för datainsamling samt större benägenhet att dela ut 

pengar, vilket är intressant för undersökningen. Vidare är det inte lika givande att inkludera 

mindre företag då de kan tänkas dela ut mindre eller inte alls. Mindre företag kan även vara 

under stor tillväxt, vilket gör att de hellre investerar vinsten i företaget, än delar ut. Detta med-

för i sin tur att de inte har eller prioriterar en fastställd utdelningspolicy. 
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2.3 Genomförande 

Undersökningen innefattade datainsamling av kvantitativ data. Data inhämtades från perioden 

2000-2008 för varje enskilt företag. En del av datainsamlingen innefattade företagets vinst, 

föreslagen utdelning och antalet aktier som inhämtades från databaserna SIX-Trust och Af-

färsdata. De data som hämtades gällande företagets vinst var nettoresultat före skatt. Den 

andra delen innefattade ägarstrukturen och styrelsens aktieinnehav som inhämtades från fi-

nansinspektionen. Det totala antalet aktier i styrelsen sammanställdes och dividerades med det 

totala antalet aktier som emitterats från företaget. Detta resulterade i ett nyckeltal av hur stor 

andel av de totala aktierna som ägs av styrelsen, som benämndes ägandegrad.  

För att fastställa företagets utdelningsgrad så dividerades den föreslagna utdelningen med 

företagets vinst. Ägandegraden och utdelningsgraden användes sedan för att analysera ett 

eventuellt samband mellan de olika faktorerna.  

För att undersöka huruvida ett samband förelåg så analyserades bland annat faktorernas på-

verkan enskilt för respektive år från 2000 till 2008. Även en sammanställning av alla år mel-

lan 2000 och 2008 genomfördes för att undersöka huruvida det fanns ett generellt övergripan-

de samband. 

 

Figur 1, Konjunkturinstitutets barometer 

En annan aspekt som undersöktes var sambandet med utdelningsgrad/ägandegrad i låg- re-

spektive högkonjunktur. För att fastställa de olika perioderna så användes konjunkturinstitu-

tets analyser. Konjunkturinstitutet bevakar konjunkturutvecklingen regelbundet och presente-

rar fyra gånger per år en analys och prognos över hur den svenska och internationella ekono-
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min utvecklas. Konjunkturinstitutet tillhandahåller även varje månad en barometer som indi-

kerar hur konjunkturen ser ut för både företag och hushåll. Konjunkturinstitutets barometer 

för april 2010 indikerade starka ekonomiska år 2005-2007, vilket blev underlag för högkon-

junkturen (Se Figur 1, Konjunkturinstitutets barometer). Lågkonjunkturen fastställdes till 

2001-2003 då konjunkturinstitutet barometer indikerade på svaga ekonomiska år (Konjunk-

turinstitutet, 2010-04-29). 

De undersökta företagen kategoriserades även utefter deras verksamhet och bransch. Detta för 

att fastställa huruvida det fanns ett samband i olika branscher mellan utdelnings-

grad/ägandegrad. Branscherna kategoriserades med hjälp av Global Industri Classification 

Standard (GICS), som är ett klassificeringssystem för börsnoterade företag. GICS består av 10 

stora sektorer som vidare kan delas in i mindre branscher och underkategorier (MSCI Barra, 

2010-04-29). Utefter GICS kunde företagen delas upp med ett representativt antal i följande 

sektorer: Industrivaror och – tjänster, sällanköpsvaror och – tjänster samt finans och fastighet. 

I de andra sektorerna fanns det endast ett fåtal företag representerade, dessa företag slogs 

samman och skapade en övrig sektor.  

Insamlad data analyserades utifrån ovanstående indelning med hjälp av en bivariat analys för 

att undersöka sambandet mellan de två olika variablerna ägandegrad och utdelningsgrad. Med 

hjälp av korrelationskoefficienten beräknades sedan determinationskoefficienten (Körner, 

Wahlgren, 1998). Detta för att kunna påvisa hur stor del av den totala variationen för den 

tänkta beroende variabeln utdelningsgrad, som kan förklaras av sambandet med den oberoen-

de variabeln ägandegrad.  Resultatet analyserades och jämfördes sedan med befintliga teorier i 

ämnet för att försöka förklara och kunna dra slutsatser av undersökningen.  

2.4 Tillförlitlighet 

2.4.1 Validitet 

Undersökningens data såsom vinst, föreslagen utdelning och totala antalet aktier i bolaget är 

publika uppgifter, vilket gör att de enkelt kan kontrolleras och därmed verifiera undersök-

ningens datainsamling. Ägandegraden som var en av de uträknade faktorerna i undersökning-

en måste däremot beaktas, värdet i ägandegraden kan vara en effekt av ett strategiskt val. Ett 

annat problem kan vara att ett samband påvisas på grund av en begränsad kvantitet av insam-
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lad data. En annan risk är att vissa samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden är 

skensamband vilket kan leda till en lägre validitet i studien. Undersökningen omfattar dock 9 

års data från de berörda företagen, vilket gör att undersökningen både behandlar hög- och 

lågkonjunktur. Detta bör ta bort varianser som kan uppstå i de båda fallen. Det kan dock vara 

svårt att härleda att undersökningens resultat enbart beror på en faktor, att utdelningsgraden 

påverkas av styrelsens aktieinnehav. En annan påverkande aspekt av validiteten är de av-

gränsningar som gjorts. Undersökningen inkluderar ej företag som redovisar negativa årsre-

sultat, vilket i sin tur kan påverka resultatet av undersökningen. En annan avgränsning i un-

dersökningen är behandlingen av utdelningar. Då undersökningen ej beaktar utdelningsgrader 

överstigande 500 % eller särskiljer normala utdelningar från extra utdelningar, kan validiteten 

påverkas negativt. 

2.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten för undersökningen kan anses som hög, då undersökningen med hög sannolik-

het skulle generera samma resultat om den upprepades. Detta beror framförallt på att under-

sökningen innefattar data som inhämtats från tillförlitliga och beständiga källor. Felaktiga 

personliga avmätningar av data kan dock ha uppstått, då det är en stor mängd data som sam-

lats in under en längre tidsperiod. Däremot bör dock inte sådana enskilda fel göra en betydan-

de påverkan på undersökningens resultat. Reliabiliteten kan även påverkas om företagen ex-

empelvis redovisat felaktiga siffror, vilket indirekt kan ha påverkat datainsamlingen under-

sökningen. 
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3 Teori 

3.1 Tidigare forskning 

Det finns en stor tillgång till tidigare forskning om utdelningspolicy i allmänhet. Modigliani 

och Miller kunde exempelvis 1961 fastställa att det inte fanns något samband mellan mark-

nadsvärdet på ett företag och dess utdelningar, detta var under förutsättningarna på en perfekt 

marknad. Modigliano och Millers irrelevansteori kom sedermera ligga till grund för framtida 

forskning inom ämnet. Mycket av den tidigare forskningen fokuserar även på hur ledningen 

påverkas av flera olika faktorer vid fastställandet av utdelningspolicy, inte en enskild faktor 

som styrelsens aktieinnehav.  

Alli, Khan och Ramírez undersökte 1993 vilka olika faktorer som påverkar utdelningspolicyn. 

De fann betydande bevis på att ledningen i olika avseenden påverkade utdelningspolicyn. Fö-

retagen som hade en stabil utdelningspolicy och företag som strävade efter en större ekono-

misk flexibilitet tenderade att ha högre utdelningar. De kom även fram till att transaktions-

kostnader har en betydande roll vid val av finansiering av företagets verksamhet. Om dessa 

kostnader för extern finansiering är betydande, väljer företagen hellre att återinvestera vinsten 

i företaget än att ta hjälp av externa finansiärer, vilket i sin tur påverkar utdelningspolicyn. En 

annan faktor som mycket tidigare forskning berör är agentkostnader. Meckling som genom-

fört undersökningar på området menar att det uppstår kostnader när man fastställer utdel-

ningspolicyn. Dessa kostnader uppstår framförallt när det finns skilda intressen hos styrelse 

och ägare och dessa väljer att nyttomaximera utefter deras egna behov. På detta sätt menar 

Meckling att utdelningspolicys inte alltid fastställs på grunderna för vad som är bäst för före-

taget. 

Baker, Farelly och Edelman (1985) fann efter deras tidigare studier att företagsledningens 

uppfattning och därmed tillämpning av utdelningspolicys kan skilja vitt mellan olika företag. 

Däremot menade Rozeff 1982 att verksamhetens bransch inte kan förklara skillnader i företa-

gens utdelningsgrad. Alkebäck fann även han 1997 att utdelningspolicyn inte var beroende av 

hur företaget var listat eller dess storlek. Däremot fann Alkebäck att det fanns skillnader mel-
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lan specifika investmentbolag jämfört med andra företag på hur de tillämpade utdelningspoli-

cys. 

Norris tittade 2000 på fenomenet med utdelningar i USA. Där han menar att färre företag hö-

jer sina utdelningar idag än tidigare, fler och många större företag väljer dessutom att inte dela 

ut någonting alls. Norris menar att det inte längre är nödvändigt för företag att attrahera inve-

sterare i företagen genom att göra utdelningar. I USA innebär utdelningar även höga skatte-

kostnader, vilket gör att utdelningar blir en onödig kostnad som kan undvikas. Han menar 

även att investerare tidigare undvek företag som inte gjorde utdelningar, vilket även kan för-

klara förändringen. 

3.2 Utdelningspolicy 

Det finns framförallt två sätt att dela ut pengar till aktieägare i ett bolag. Antingen genom kon-

tant aktieutdelning eller genom aktieåterköp. Båda metoderna använder sig av bolagets till-

gångar för att distribuera pengar däremot finns det skillnader. (Ogden, Jen, O'Connor, 2003) 

Kontantutdelningar betalas ut till samtliga aktieägare i företaget, den totala utdelningen förde-

las mellan företagets aktier och ägarna får ta del av sin andel av utdelningen. Vid aktieåterköp 

används pengarna istället till att köpa tillbaka andelar i företaget, exempelvis köpa andelar 

från investerare som vill sälja andelar (Fama, French, 2001). Syftet med aktieåterköp är att 

öka värdet på aktien. 

Kontantutdelningar har länge varit den viktigaste grundläggande delen för att investerare skall 

avkastning på deras aktier. Man ser dock på senare år att denna typ av utdelning, framförallt i 

USA har minskat. Istället så har aktieåterköp varit den del som blivit allt vanligare i företa-

gens utdelningspolicy (Fama, French, 2001). 

De finns dock flertalet olika uppfattningar om utdelningspolicys, huruvida företag skall dela 

ut, hur mycket företaget skall dela ut och vad effekten av en utdelning blir på aktiemarknaden. 

Modigliani och Miller bevisade dock med irrelevansteorin att utdelningspolicyn är irrelevant 

på en perfekt marknad, så länge ett företags investeringar är konstanta. Detta gäller även ak-

tieåterköp på en perfekt marknad (Fama, French, 2001).  
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Både kontantutdelning och aktieåterköp som policys kan dock tänkas påverkas av en rad olika 

aspekter såsom agentkostnader, informationsasymmetri, skatter och transaktionskostnader. 

Därför kan det skilja vitt mellan företagen varför de väljer att tillämpa aktieåterköp eller kon-

tantutdelning som policy (Fama, French, 2001). 

I Sverige beskattas dock utdelningar och realisationsvinster lika, vilket innebär att man inte 

kan dra ekonomisk fördel av något alternativ. I USA beskattas däremot utdelningar högre än 

realisationsvinster. Vid sådana förutsättningar har de företag som inte tillämpar utdelningar en 

stor fördel gentemot konkurrenter som gör det. Framförallt eftersom de har lägre kostnader på 

det egna kapitalet (Fama, French, 2001). I Sverige är däremot kategorin investmentbolag be-

friade från den ordinarie reavinstskatten på utdelningar, förutsatt att de vidarebefordrar utdel-

ningen till deras egna aktieägare, de betalar då endast en betydligt lägre schablonskatt på akti-

ernas värde vid årets början (Inkomstskattelagen, 2010-05-03). Alkebäck menar att denna 

skattelättnad kan påverka investmentbolags utdelningspolicy genom att det är mer fördelaktigt 

att göra utdelningar (Alkebäck, 1997). 

Som tidigare nämnts så har kontantutdelningar minskat med tiden, enligt en undersökning av 

Fama och French så var det 1978 66,5 % av företagen som tillämpade kontantutdelningar, 

denna siffra hade 1999 sjunkit till 20,8%. Fama och French ämnade undersöka om detta hade 

någon speciell förklaring. Undersökningen visade att företag som traditionellt inte gjort utdel-

ningar tidigare, bibehåller sin strategi. Företag med detta synsätt på utdelningar har ökat, 

framförallt små företag, med låg tillväxt och stora investeringsmöjligheter står för den största 

ökningen. Medan företag som tidigare traditionellt sätt gjort utdelningar, stora lönsamma före-

tag, förändrat sin strategi genom att reducera eller ta bort utdelningar helt. (Fama, French, 

2001). 

3.3 Tre utdelningspolicys 

3.3.1 Residual utdelningspolicy 

En residual utdelningspolicy syftar till att företaget endast använder genererade vinstpengar 

ifrån företaget för att finansiera kommande investeringar och projekt. Företagen ifråga vill 

alltså minska beroendet av externa finansiärer och förlita sig på kapitalet i företaget. Detta 

leder till att utdelningen görs först efter att företaget finansierat alla investeringar och behov i 
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företaget (Higgins, 1972). Företaget försöker även bibehålla sin balans i skuldsättningsgraden 

innan de gör några utdelningar, vilket innebär att de endast gör en utdelning om det finns till-

räckligt mycket pengar kvar efter detta. Vilket i sin tur leder till att utdelningen blir väldigt 

liten eller uteblir helt (Investopedia, 2010-03-17). 

3.3.2 Stabil utdelningspolicy 

Med en stabil utdelningspolicy använder företag en fastställd utdelningsgrad som kan vara 

beroende av flera olika faktorer. Utdelningen kan exempelvis vara en viss procentuell del av 

avkastningen per kvartal eller på det årliga resultatet. Detta reducerar osäkerheten för ägarna i 

företaget som alltid kan vara säkra på en konstant utdelningspolicy. (Investopedia, 2010-03-

17) Lintner menar att en stabil utdelningspolicy varken höjs i medgång eller sänks vid mot-

gång, då just förändringar i utdelningspolicyn kan oroa ägare i företaget. Även vid de perioder 

då företaget levererar sämre avkastning så strävar företaget efter att bibehålla samma utdel-

ningsgrad. (Lintner, 1956). 

3.3.3 Hybrid utdelningspolicy 

Denna utdelningspolicy innebär att företaget kombinerar både en residual och en stabil utdel-

ningspolicy (Alkebäck, 1997). Företaget betraktar då skuldsättningsgraden på lång sikt istället 

för på kort sikt som vid residual utdelningspolicy. Detta är vanligt bland företag som gör ut-

delningar. Dessa företag har oftast en fastställd utdelning, som är en relativt liten del av den 

årliga avkastningen. Med denna policy kan de enkelt bibehålla och genomföra denna utdel-

ning regelbundet oavsett resultat. Utöver utdelning så erbjuder även dessa företag en extraut-

delning utöver den fastställda, om företaget överskrider sin normala avkastning (Investopedia, 

2010-03-17). 

3.4 Irrelevansteorin 

1961 presenterade Modigliani och Miller en teori om utdelningspolicy. Teorin menar att ut-

delningspolicyn inte påverkar värderingen av företaget i en perfekt marknad. . Det som påver-

kar värderingen av företaget är istället dess investeringspolicy. Detta gäller när företagets 

skuld- och investeringspolicy är konstant. Enligt irrelevansteorin så kommer alltså värdering-
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en av företaget inte påverkas av utdelningen, så länge företaget inte låter investeringsbesluten 

vara beroende av utdelningspolicyn (Miller, Modigliani, 1961). 

Vidare menar Modigliani och Miller att företag alltid kommer att investera oavsett utdel-

ningspolicy. Dock kan en högre utdelningsgrad påverka hur man skall finansiera investering-

arna. Vid ett sådant scenario kan en extern finansiering vara nödvändig för att kunna bibehålla 

investeringspolicyn. Utdelningspolicyn kommer alltså inte i detta fall påverka investeringspo-

licyn, utan endast påverka hur man finansierar investeringarna (Miller, Modigliani, 1961). 

 Även då utdelningspolicyn inte påverkar värderingen så måste enligt irrelevansteorin utdel-

ningspolicyn vara underordnad investeringspolicyn i företaget. De menar istället att utdel-

ningspolicyn skall signalera om företagets framtidsutsikter till ägarna. Vid förändring i utdel-

ningspolicyn kommer således ägarna bli varse om att framtidsutsikterna och förutsättningarna 

har förändrats. Utdelningspolicyn blir då en kommunikationslänk med ägarna i företaget (Mil-

ler, Modigliani, 1961). 

3.5 Signaleringsteorin 

Utdelningar innebär inte bara en utdelning av vinsten till företagets ägare, utan har även ett 

annat syfte, den skickar signaler till marknaden om hur företagets framtidsutsikter ser ut. För-

ändringar i utdelningspolicyn kan då även påverka hur investerare i företaget ser på företagets 

framtid, vilket i sin tur kan påverka aktiepriset (Bhattacharya, 1979). I en riskfylld värld med 

heterogena förväntningar, där företagsledningen och aktieägarna ofta inte har tillgång till 

samma information, så fungerar alltså utdelningspolicyn som ett kommunikationsmedium 

(Alkebäck, 1997). 

Utdelningen skickar signaler till investerare om hur ledningen ser på företagets framtida 

vinstutsikter. Genom att dela ut pengar till aktieägarna så signalerar företaget även att man 

tror på ett positivt kassaflöde i framtiden. Att dela ut pengar innebär att företaget delar ut ka-

pital som annars kunde använts till investeringar i företaget. Utdelningen signalerar i och med 

detta även att företagsledningen tror sig vidtagit nödvändiga åtgärder för framtiden, som ex-

empelvis genomfört nödvändiga investeringar, som ledningen tror skall säkerställa positivt 

kassaflöde nästkommande år (Hamberg, 2001). 
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Utdelningar kan därför ses som signaler hur företagsledningens förväntningar på framtiden ser 

ut. En ökning i utdelningsgraden skulle därför indikera att företagsledningen förväntar sig en 

ökning i företagets kassaflöde, dessa positiva förväntningar skulle då även troligtvis påverka 

aktiepriset. Därför har företagets utdelningspolicy indirekt en påverkan på företagets aktiepris 

(Alkebäck, 1997). 

Aharony och Swary undersökte 1980 hur investerare på aktiemarknaden påverkades vid 

ökande, minskande och oförändrade utdelningsgrad hos företag. När utdelningen ökade, så 

kunde de som tidigare sagts se positiva förändringar i aktiepriset hos företaget. När företaget 

istället sänkte utdelningsgraden så resulterade detta i motsatsen och påverkade aktiepriset 

mycket negativt. Det sista alternativet de undersökte var vid oförändrad utdelningsgrad, vilket 

inte påverkade aktiepriset med någon märkbar effekt (Aharony, Swary, 1980). 

Alkebäck menar däremot att det inte går att fastställa att förändringar i utdelningspolicyn hos 

svenska bolag inte ger information om framtida vinster. Utdelningar i svenska bolag kan en-

ligt Alkebäck ses som effekten av ett bra resultat, istället för en indikation på att ett bra resul-

tat kommer levereras i framtiden(Alkebäck, 1997). 

3.6 Agentteorin 

En företagsledning ses som agenter åt företagets ägare, aktieägarna. Ledningen har genom 

stämman fått mandat att agera utifrån klienternas intresse.  Då båda parterna förväntas nytto-

maximera har företagsledningen enligt teorin inte samma mål som aktieägarna. Detta till-

sammans med att agenterna agerar utefter egenintresse gör att ledningen i ett företag inte age-

rar utefter vad som är bäst för klienterna, aktieägarna. En del av denna problematik består i 

den informationsasymmetri som existerar mellan företagsledningen och ägarna. Hur stor den-

na informationsasymmetri är påverkar hur mycket ledningen kommer att agera utefter sitt 

bästa och inte företagets.  Hade denna informationsasymmetri inte existerat så hade denna 

måldifferens inte funnits (Hamberg, 2004). 

Klienterna kan minska denna skillnad mellan de båda parterna genom incitament för agenten 

och genom åtgärder för att övervaka agenten. Denna övervakning ger uppkomst till övervak-

ningskostnader, att undvika denna kostnad är i det närmaste omöjligt. Kostnader som incita-
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ment och övervakningen medför, som uppkommer vid måldifferens mellan klient och agent 

kallas för agentkostnader. (Jensen, Meckling, 1976) 

Aktieägarna kan genom utdelning minska ledningens makt och på så sätt minska agentkost-

naderna. En företagsledning som disponerar stora resurser och som agerar utefter egenintres-

se, har möjlighet att göra större satsningar som inte ligger i ägarnas intresse. Genom att dela 

ut dessa resurser kan klienterna minska agenternas möjligheter att använda resurserna efter 

sitt eget intresse och därmed kan agentkostnaderna minskas genom en utdelning. (Rozeff, 

1982). 

Agentkostnader kan även uppstå när ägarna ses som mer riskvilliga jämfört med ledningen. 

Ägarna som själva genom diversifiering av sin portfölj, kan spridra riskerna förhåller sig till 

risker vid investeringar på ett annat sätt än ledningen. Ledningen riskerar förutom det eventu-

ella ägande de har i företaget i förlängningen att förlora sina jobb. Detta gör risktagandet stör-

re och mer personligt. Vilket kan påverka ledningen att hellre investera i projekt med mindre 

risk och en lägre potentiell avkastning. En sådan typ av investering skulle dock vara en mot-

sats till ägarens intresse. Ledningen kan kontrollera riskerna i företaget på andra sätt än att 

göra det genom att kontrollera riskerna vid eventuella investeringar. Detta genom att förändra 

företagets skuldsättningsgrad, då en lägre skuldsättningsgrad betyder en mindre risk i företa-

get. Ledningen kan då justera skuldsättningsgrad genom att förändra lånegraden. Räntan på 

ett eventuellt lån bestäms av företagets risktagande, högre skuldsättningsgrad betyder en hög-

re risk och därmed en högre ränta. Om företag väljer att inte dela ut vinsten så förändras 

skuldsättningsgraden och därmed lånegivarnas risktagande. Det betyder att långivarna får en 

högre ränta än vad risktagandet bör givit dem och detta på aktieägarnas bekostnad. Aktieägar-

na vill undvika detta och ser hellre att företaget delar ut vinsten. Det är svårt för ägarna att 

undvika ledningens riskaversion och därmed finns en riskdifferens mellan ledningen och ak-

tieägarna som ger upphov till agentkostnader (Easterbrook, 1984). 

3.7 Klienteleffekten 

Klienteleffekten baseras på huruvida investerare kan vara olika intresserade av utdelningar i 

företag som de investerat i. Shefrin och Statman undersökte om somliga investerare föredrar 

en viss typ av utdelning, då framförallt kontantutdelning. De tittade på om investerare före-



 21 

drog en hög, en låg utdelning i förhållande till aktiepriset eller om de var likgiltiga inför de 

båda alternativen. Shefrin och Statman menar att detta beror på hur långt investeringsperspek-

tiv de har på investeringen, vilket i sin tur styr hur investerare väljer att fördela sin aktieport-

följ. Detta påverkar investerarnas uppfattningar om huruvida företaget skall investera snarare 

än att dela ut pengar (Shefrin, Statman, 1984).  

Företag kan därför tänkas anpassa sin utdelningspolicy efter deras stora investerares preferen-

ser och på så sätt attrahera dessa. Norris menar dock att utdelningar inte längre är nödvändigt 

för att göra investerare intresserade. Tidigare ansågs dock utdelningen som ett krav för att 

övertyga investerare att företaget var framgångsrikt och därmed värt att investera i. Denna 

förändring beror enligt Norris på att investerare efter många år av stora vinster, inte längre ser 

utdelningen som en säker avkastning vid en nedgång på marknaden (Norris, 2000).   



 22 

4 Empiri 

4.1 Årsvis 

Nedan redovisas resultatet årsvis mellan 2000 och 2008 

4.1.1 2000 

 

Figur 2, Diagram - 2000 

Undersökningen för år 2000 omfattade 68 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 41,19 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Holmen som åter-

finns i branschen Övrigt. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Industriföretaget Fager-

hult som hade en utdelningsgrad på 30,11%.   Den framräknade korrelationskoefficienten blev 

-0,27579, vilket ger en determinationskoefficient på 7,61 % (Se Figur 2, Diagram – 2000). 

Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2387, detta betyder att ett svagt 

samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta år. 
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4.1.2 2001 

 

Figur 3, Diagram - 2001 

Undersökningen för år 2001 omfattade 67 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 42,26 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Investor som åter-

finns i branschen Finans & Fastighet. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Industrifö-

retaget Fagerhult som hade en utdelningsgrad på 36,08%. Den framräknade korrelationskoef-

ficienten blev -0,24068, vilket ger en determinationskoefficient på 5,79 % (Se Figur 3, Dia-

gram – 2001). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2404, detta bety-

der att ett svagt samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta 

år. 

4.1.3 2002 

 

Figur 4, Diagram - 2002 

Undersökningen för år 2002 omfattade 67 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 53,72 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Hennes & Mau-

ritz som återfinns i branschen Sällanköpsvaror. Högsta ägandegraden för året återfanns hos 
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Industriföretaget Fagerhult som hade en utdelningsgrad på 38,95%. Den framräknade korrela-

tionskoefficienten blev 0,02608, vilket ger en determinationskoefficient på 0,09 % (Se Figur 

4, Diagram – 2002). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2404, detta 

betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta 

år. 

4.1.4 2003 

 

Figur 5, Diagram - 2003 

Undersökningen för år 2003 omfattade 74 företag Under året delade de undersökta företagen i 

genomsnitt ut 55,69 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Hennes & Mauritz 

som återfinns i branschen Sällanköpsvaror. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Finans 

& Fastighetsbolaget SäkI som hade en utdelningsgrad på 195 %. Den framräknade korrela-

tionskoefficienten blev 0,370635, vilket ger en determinationskoefficient på 13,74% (Se Figur 

5, Diagram – 2003). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2287, detta 

betyder att ett svagt samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under 

detta år. 
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4.1.5 2004 

 

Figur 6, Diagram - 2004 

Undersökningen för år 2004 omfattade 83 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 44,58 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Hennes & Mau-

ritz som återfinns i branschen Sällanköpsvaror. Högsta ägandegraden för året återfanns hos 

Industriföretaget Fagerhult som hade en utdelningsgrad på 102,7%. Den framräknade korrela-

tionskoefficienten blev 0,041283, vilket ger en determinationskoefficient på 0,17 % (Se Figur 

6, Diagram – 2004). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2159, detta 

betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta 

år. 

4.1.6 2005 

 

Figur 7, Diagram - 2005 

Undersökningen för år 2005 omfattade 89 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 44,78 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från TeliaSonera som 

återfinns i branschen Övrigt. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Industriföretaget 
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Fagerhult som hade en utdelningsgrad på 57,89%. Den framräknade korrelationskoefficienten 

blev -0,013, vilket ger en determinationskoefficient på 0,02 % (Se Figur 7, Diagram – 2005). 

Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2084, detta betyder att inget 

samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta år. 

4.1.7 2006 

 

Figur 8, Diagram - 2006 

Undersökningen för år 2006 omfattade 99 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 47,61 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från TeliaSonera som 

återfinns i branschen Övrigt. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Industriföretaget 

Fagerhult som hade en utdelningsgrad på 82,76%. Den framräknade korrelationskoefficienten 

blev 0,065775, vilket ger en determinationskoefficient på 0,043 % (Se Figur 8, Diagram – 

2006). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,1975, detta betyder att 

inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas under detta år. 
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4.1.8 2007 

 

Figur 9, Diagram - 2007 

Undersökningen för år 2007 omfattade 102 företag. Under året delade de undersökta företa-

gen i genomsnitt ut 47,66 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från TeliaSonera 

som återfinns i branschen Övrigt. Högsta ägandegraden för året återfanns hos Finans & Fa-

sighetsföretaget Melker Schörling AB som hade en utdelningsgrad på 10,82%.  Den framräk-

nade korrelationskoefficienten blev 0,087923, vilket ger en determinationskoefficient på 

0,077 % (Se Figur 9, Diagram – 2007). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall 

är +/- 0,1946, detta betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan 

påvisas under detta år. 

4.1.9 2008 

 

Figur 10, Diagram - 2008 

Undersökningen för år 2008 omfattade 83 företag. Under året delade de undersökta företagen 

i genomsnitt ut 35,68 % av vinsten, den största enskilda utdelning kom från Hennes & Mau-

ritz som återfinns i branschen Sällanköpsvaror. Högsta ägandegraden för året återfanns hos 
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Finans & Fastighetsföretaget Latour som hade en utdelningsgrad på 33,65%. Den framräkna-

de korrelationskoefficienten blev 0,106612, vilket ger en determinationskoefficient på 1,14 % 

(Se Figur 10, Diagram – 2008). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 

0,2159, detta betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvi-

sas under detta år. 

4.2 Hög-/ Lågkonjunktur 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen vid hög- respektive lågkonjunktur. 

4.2.1 Högkonjunktur 

 

Figur 11, Diagram - Högkonjunktur 

Undersökningen för högkonjunktursåren 2005-2007 omfattade 103 företag. Under högkon-

junkturen 2005-2007 delade de undersökta företagen i genomsnitt ut 45,08 % av vinsten, före-

taget med högst utdelning under perioden var TeliaSonera som återfinns i branschen Övrigt. 

Högsta genomsnittliga ägandegraden under perioden återfanns hos Finans & Fastighetsföreta-

get Melker Schörling AB som under perioden hade en genomsnittlig utdelningsgrad på 6,13 

%. Den framräknade korrelationskoefficienten blev 0,006875, vilket ger en determinationsko-

efficient på 0,00005 % (Se Figur 11, Diagram – Högkonjunktur). Den kritiska gränsen för 

signifikansnivån i detta fall är +/- 0,2369, detta betyder att inget samband mellan ägandegra-

den och utdelningsgraden kan påvisas under högkonjunktur. 
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4.2.2 Lågkonjunktur 

 

Figur 12, Diagram - Lågkonjunktur 

Undersökningen för lågkonjunktursåren 2001-2003 omfattade 69 företag. Under högkonjunk-

turen 2005-2007 delade de undersökta företagen i genomsnitt ut 56,78 % av vinsten, företaget 

med högst utdelning under perioden var Hennes & Mauritz som återfinns i branschen Sällan-

köpsvaror. Högsta genomsnittliga ägandegraden under perioden återfanns hos Industriföreta-

get Fagerhult som under perioden hade en genomsnittlig utdelningsgrad på 70,34%. Den 

framräknade korrelationskoefficienten blev 0,045462, vilket ger en determinationskoefficient 

på 0,21 % (Se Figur 12, Diagram – Lågkonjunktur). Den kritiska gränsen för signifikansnivån 

i detta fall är +/- 0,1935, detta betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdel-

ningsgraden kan påvisas under lågkonjunktur. 
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4.3 Branscher 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen för de olika branscherna. 

4.3.1 Industri 

 

Figur 13, Diagram - Industri 

Undersökningen av industribranschen omfattade 35 företag. I industribranschen delade före-

tagen i undersökningen delades det i genomsnitt ut 55,33 % av vinsten, företaget med högst 

utdelning i branschen var Volvo. Högsta genomsnittliga ägandegraden under perioden åter-

fanns hos Fagerhult som under perioden hade en genomsnittlig utdelningsgrad på 54,02%. 

Den framräknade korrelationskoefficienten blev -0,02484, vilket ger en determinationskoeffi-

cient på 0,06 % (Se Figur 13, Diagram – Industri). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i 

detta fall är +/- 0,3338, detta betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelnings-

graden kan påvisas i industribranschen. 
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4.3.2 Sällanköpsvaror 

 

Figur 14, Diagram - Sällanköpsvaror 

Undersökningen av branschen sällanköpsvaror omfattade 17 företag. I branschen Sällanköps-

varor delade företagen i undersökningen delades det i genomsnitt ut 45,72 % av vinsten, före-

taget med högst utdelning i branschen var Hennes & Mauritz. Högsta genomsnittliga ägande-

graden under perioden återfanns hos SkiStar som under perioden hade en genomsnittlig utdel-

ningsgrad på 65,64%. Den framräknade korrelationskoefficienten blev 0,334045, vilket ger en 

determinationskoefficient på 11,16% (Se Figur 14, Diagram – Sällanköpsvaror). Den kritiska 

gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,4821, detta betyder att inget samband mellan 

ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas i branschen sällanköpsvaror. 

4.3.3 Finans & Fastighet 

 

Figur 15, Diagram - Finans & Fastighet 

Undersökningen av finans- och fastighetsbranschen omfattade 28 företag. I branschen Finans 

& Fastighet delade företagen i undersökningen delades det i genomsnitt ut 49,79 % av 

vinsten, företaget med högst utdelning i branschen var Handelsbanken. Högsta genomsnittliga 
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ägandegraden under perioden återfanns hos SäkI som under perioden hade en genomsnittlig 

utdelningsgrad på 51,92%. Den framräknade korrelationskoefficienten blev 0,027273, vilket 

ger en determinationskoefficient på 0,07 % (Se Figur 15, Diagram – Finans & Fastighet). Den 

kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,3739, detta betyder att inget samband 

mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan påvisas i Finans & Fastighetsbranschen. 

4.3.4 Övriga 

 

Figur 16, Diagram - Övriga 

Undersökningen av företag från övriga branscher omfattade 25 företag. Bland de övriga före-

tagen i undersökningen delades det i genomsnitt ut 54,87 % av vinsten, företaget med högst 

utdelning var TeliaSonera. Högsta genomsnittliga ägandegraden under perioden återfanns hos 

Axfood som under perioden hade en genomsnittlig utdelningsgrad på 77,18%. Den framräk-

nade korrelationskoefficienten blev 0,236297, vilket ger en determinationskoefficient på 5,58 

% (Se Figur 16, Diagram – Övriga). Den kritiska gränsen för signifikansnivån i detta fall är 

+/- 0,3961, detta betyder att inget samband mellan ägandegraden och utdelningsgraden kan 

påvisas i undersökningens övriga branscher. 
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4.4 Samtliga företag 

Nedan presenteras resultatet för samtliga företag under hela tidsperioden 2000-2008 oavsett 

bransch och konjunktur. 

 

Figur 17, Diagram - Samtliga företag 

Undersökningen av hela populationen omfattade 110 företag. I undersökningen delades det 

totalt ut 671,5 miljarder kronor, företaget med högst utdelning var TeliaSonera. Högsta ge-

nomsnittliga ägandegraden återfanns hos Fagerhult som hade en genomsnittlig utdelningsgrad 

på 54,02%. Den framräknade korrelationskoefficienten blev 0,079753, vilket ger en determi-

nationskoefficient på 0,64 % (Se Figur 17, Diagram - Samtliga företag).  Den kritiska gränsen 

för signifikansnivån i detta fall är +/- 0,1863, detta betyder att inget samband mellan ägande-

graden och utdelningsgraden kan påvisas i undersökningen. 
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4.5 Sammanfattning resultat 

Diagrammet visar utvecklingen på utdelningsgraden och ägandegraden för varje enskilt år 

2000-2008. Högsta utdelningsgrad var 55,69 % och återfanns 2003, medan lägsta utdelnings-

graden var 2008 där 35,68 % av vinsten delades ut (Se Figur 18, Diagram - Utveckling). Ut-

delningsgraden är således relativt oregelbunden, medan ägandegraden är mer regelbunden och 

påvisar inga höga avvikelser något år. 

 

Figur 18, Diagram - Utveckling 

Tabellen visar resultatet för samtliga företag i undersökningen sorterade årsvis, efter konjunk-

tur, efter bransch samt en sammanställning av samtliga företag under samtliga år (2000-2008) 

i undersökningen(Se Figur 19, Sammanfattning). Resultatet visar att inget starkt samband kan 

påvisas mellan faktorerna ägandegrad och utdelningsgrad, däremot visar undersökningen sva-

ga samband i vissa enskilda fall.  
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Figur 19, Sammanfattning 

Ett svagt samband föreligger under åren 2000,2001 & 2003 där korrelationen överstiger det 

kritiska värde som behövs för att säkerställa att det inte är slumpmässigt. I resterande del av 

undersökningen är det inget fall som genererar den korrelationen som krävs för att säkerställa 

ett samband. Vid undersökning av samtliga företag, under samtliga år och oavsett bransch 

påvisades inget samband. 

Kategori Antal Företag Korrelation Kritisktvärde Determinationskoefficient Samband

Årsvis

2000 68 -0,2758 +/- 0,2387 0,0761 Svagt

2001 67 -0,2407 +/- 0,2404 0,0579 Svagt

2002 67 0,0296 +/- 0,2404 0,0009 Inget

2003 74 0,3706 +/- 0,2287 0,1374 Svagt

2004 83 0,0413 +/- 0,2159 0,0017 Inget

2005 89 -0,0130 +/- 0,2084 0,0002 Inget

2006 99 0,0658 +/- 0,1975 0,00043 Inget

2007 102 0,0879 +/- 0,1946 0,00077 Inget

2008 83 0,1066 +/- 0,2159 0,0114 Inget

Hög- / Lågkonjunktur

Lågkonjunktur 69 0,0455 +/- 0,2369 0,0021 Inget

Högkonjunktur 103 0,0069 +/- 0,1935 0,0000005 Inget

Branch

Industri 35 -0,0248 +/- 0,3338 0,0006 Inget

Sällanköp 17 0,3340 +/- 0,4821 0,1116 Inget

Finans & Fastighet 28 0,0273 +/- 0,3739 0,0007 Inget

Övriga 25 0,2363 +/- 0,3961 0,0558 Inget

Samtliga 110 0,0798 +/- 0,1863 0,0064 Inget
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5 Analys 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om det fanns ett samband mellan en företagsled-

nings aktieinnehav och företagets utdelningsgrad. Undersökningen s resultat påvisade att det 

inte fanns samband mellan faktorerna avseende en längre tidsperiod, hög- respektive lågkon-

junktur eller mellan olika branscher. Däremot återfanns ett svagt samband mellan faktorerna 

vid enskilda år. 

5.1 År 2000-2008 

Under åren 2000, 2001 och 2003 visade undersökningen på ett svagt samband mellan de båda 

faktorerna. Under 2000 och 2001 påvisades dock ett negativt samband medan 2003 resultera-

de i ett positivt. Vilket talar emot att ett verkligt samband skall finnas, trots att undersökning-

en påvisar detta vid enskilda år. 

År 2000 var enligt konjunkturinstitutet under hela året en högkonjunktur, men konjunkturen 

började vika nedåt i slutet av året, vilket delvis kan ha påverkat utdelningen i företagen (Se 

Figur 1, Konjunkturinstitutets barometer). Undersökningen påvisade ett svagt negativt sam-

band under detta år då 68 företag omfattades. Däremot kan utdelningsgraden endast förklaras 

till 7,61 % enligt determinationskoefficienten vilket ändå antyder att det endast är en liten del 

av utdelningen detta år som kan ha påverkats av ledningens aktieinnehav. Vidare så återfanns 

även ett svagt samband mellan faktorerna under 2001, då konjunkturen fortsatte sin negativa 

trend och var klassificerad som låg enligt konjunkturinstitutet. Den totala utdelningen detta år 

var även lägre än år 2000, vilket tyder på att konjunkturen påverkar företagens resultat. Där-

emot förändrades inte den genomsnittliga utdelningsgraden påtagligt mellan åren, vilket kan 

tyda på att företagen använder en stabil utdelningspolicy som är beroende resultatet. I likhet 

med de år 2000 och 2001 så fanns ett svagt samband mellan faktorerna 2003. Däremot var 

detta samband till skillnad från tidigare år ett positivt och dessutom det starkaste sambandet i 

undersökningen. Detta kan tyda på att det som återfunnits kan vara ett skensamband, då un-
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dersökningen påvisar både ett svagt positivt och negativt samband. Vilket kan påvisa att resul-

tatet i själva verket påverkats av andra faktorer. 

5.2 Hög- lågkonjunktur 

2001-2003 har i undersökningen hanterats som lågkonjunktur. Under denna tidsperiod i un-

dersökningen så återfanns inget samband mellan faktorerna. Detta ter sig ganska naturligt då 

undersökningen påvisade både negativa och positiv korrelation under tidsperioden. Trots kon-

junkturläget under tidsperioden så valde företagen ändå att dela ut pengar. En förklarande 

anledning kan vara att företaget vill skicka signaler till aktieägarna om att företagens ekonomi 

är stark trots konjunkturen. Dessa signaler skickas dock troligen inte för att öka företagets 

värde. Då företagets utdelningspolicys enligt irrelevansteorin inte påverkar företagets värde-

ring (Miller, Modigliani, 1961). Signalerna kan istället förmedla att företagen ser positivt på 

framtiden och räknar med god lönsamhet (Hamberg, 2001). Detta kan även vara ett sätt att 

attrahera eller för att bibehålla befintliga investerare i företaget inför en osäker framtid. Att 

utdelningar skulle attrahera investerare ifrågasätts dock av Norris, då han menar att detta inte 

längre är en avgörande faktor för en investerare som det tidigare varit (Norris, 2001).  

En specifik utdelningsgrad kan även skicka signaler om hur man tänkt finansiera investering-

ar. Där en högre utdelningsgrad kan innebära att företaget måste ha extern finansiering för att 

kunna göra investeringar (Miller, Modigliani, 1961). Däremot behöver en hög utdelningsgrad 

inte betyda att företaget måste ha extern finansiering, då företaget kan använda sig av en resi-

dual utdelningspolicy. Vilket innebär att företaget först gör utdelning efter att de finansierat 

alla nödvändiga investeringar med hjälp av vinsten (Higgins, 1972). Därmed kan utdelnings-

graden vara hög om företaget har tillräckligt hög vinst eller har ringa investeringar vilket läm-

nar mycket pengar kvar till utdelning. 

Den totala utdelningen för alla företag i lågkonjunktur var relativt likvärdig de enskilda åren, 

vilket kan tyda på att företagen har en stabil utdelningspolicy. Detta skulle innebära att företa-

gen delar ut lika mycket pengar oavsett ekonomiska förutsättningar. Den stabila utdelningspo-

licyn kan vara ett sätt för att reducera osäkerheten hos ägarna, genom att investerarna alltid 

kan vara säkra på en viss utdelning, oavsett konjunkturläge (Lintner, 1956). Om företagen 
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bibehåller en stabil utdelningspolicy så har ägandegraden i företagsledningen ingen betydande 

påverkan på utdelningsgraden. 

2004-2008 kan undersökningen inte påvisa något samband mellan ägandegrad och utdel-

ningsgrad. Konjunkturen under denna tidsperiod har varit uppåtstigande och sedermera resul-

terat i en högkonjunktur. I undersökningen definierades högkonjunkturen till 2005-2007 och 

inte heller under denna tidsperiod kunde något samband påvisas. Korrelationen i högkonjunk-

turen var väldigt låg och faktiskt lägst i hela undersökningen. Med hänsyn till högkonjunktu-

ren bör företagen rimligtvis i dessa tider ha störst chans att dela ut pengar. Därmed borde re-

sultatet i högkonjunkturen ha störst potentiell chans att påvisa om det funnits ett samband 

mellan faktorerna. Detta påstående överensstämmer även med insamlad data, då utdelningar-

na var högre under hög jämfört med lågkonjunkturen. Därmed stärks bilden av att samband 

mellan ägandegrad och utdelningsgrad saknas. 

5.3 Branscher 

En annan aspekt av undersökningen var att undersöka om sambandet mellan faktorerna exi-

sterade i olika branscher. Där de olika branscherna var industri, sällanköpsvaror, finans & 

fastighet och en övrig bransch där resterande företag i undersökningen samlades. Undersök-

ningen visar dock inget samband i de olika branscherna. Däremot finns det tendenser till posi-

tiva korrelationer i både sällanköpsvaror och i den övriga branschen. Vilket kan bero på att 

enskilda företag påverkar korrelationen positivt. Detta kan vara företag som har relativt hög 

utdelningsgrad och ägandegrad jämfört med andra företag i branschen. Alkebäck konstaterade 

även att utdelningspolicyn inte påverkades av företagets storlek, vilket kan tala emot att en-

skilda företag skulle påverka utfallet positivt (Alkebäck, 1997). 

 Förhållandet mellan utdelningsgrad och ägandegrad var dock inte starkt nog att nå den kritis-

ka gränsen för att påvisa ett samband. Även en jämförelse av skillnader i utdelningsgraden 

mellan branscherna påvisar obetydande skillnader. Vilket stämmer överens med vad Rozeff 

tidigare kom fram till, att verksamhetens bransch inte kan förklara skillnader i utdelningsgra-

den (Rozeff, 1982). Däremot kan tillämpningen av utdelningspolicys i investmentbolag skilja 

jämfört med andra företag (Alkebäck, 1997). Detta kan bero på att investmentbolag kan undgå 

den vanliga reavinstskatten på deras egna intäkter av utdelningar, förutsatt att de själva delar 
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ut pengarna till aktieägarna. Investmentbolaget behöver då endast betala en lägre schablon-

skatt vilket gör det mer fördelaktigt för ett investmentbolag att dela ut pengar.  

5.4 Samtliga företag 

För att undersöka sambandet från ett annat perspektiv så jämfördes ägandegraden och utdel-

ningsgradens utveckling under hela tidsperioden 2000-2008. Utvecklingen av faktorerna kan 

sedan jämföras med konjunkturläget under tidsperioden.    

Vid jämförelse syns en stabil ägandegrad under hela undersökningen, däremot så förändras 

utdelningsgraden betydligt mer under perioden. Det går därför inte att påvisa att ägandegraden 

skulle påverka utdelningsgraden vid denna jämförelse. Istället visar resultatet av de första åren 

av tidsperioden som av konjunkturinstitutet klassificeras som lågkonjunktur, en betydande 

ökning av utdelningsgraden samtidigt som ägandegraden kvarstod relativt stabil. När seder-

mera konjunkturen börjat återhämta sig 2004, så sjunker utdelningsgraden tillbaka. Utdel-

ningsgraden håller sig sedan stabil under resterande del fram till 2007, då utdelningsgraden 

börjar sjunka. Detta kan förklaras med att företagen tillämpar en stabil utdelningspolicy. En 

sådan utdelningspolicy skulle innebära att företagen i lågkonjunktur generellt genererar lägre 

vinst, men bibehåller sin utdelning. Vilket bidrar till att företag får en högre utdelningsgrad 

som resultatet visar. På samma sätt sjunker utdelningsgraden när konjunkturen vänder uppåt 

igen, då företagen genererar högre vinster men fortfarande bibehåller samma stabila utdel-

ning. Detta stämmer överens med vad Lintners teori om stabil utdelningspolicy, att företag 

eftersträvar bibehålla en stabil utdelning oavsett avkastning (Lintner, 1956). 

Många företag i undersökningen har en uttalad utdelningspolicy, hur den ser ut varierar från 

företag till företag. Vissa företag har ett procentuellt intervall av vinsten som utdelningen 

skall bestämmas av. Skanska är ett av företagen i undersökning som använder sig av en utdel-

ningspolicy som kan liknas vid en stabil. Skanskas styrelse har fastställt att 50-80 % av resul-

tatet skall delas ut, förutsatt att bolagets finansiella situation tillåter detta (Skanska, 2010-05-

12). En annan typ av utdelningspolicy är den som företaget Wallenstam använder sig av. Wal-

lenstam har som ambition att upprätthålla en långsiktig och stabil utdelningspolicy, men re-

sultatet skall i första hand återinvesteras i företaget (Wallenstam, 2010-05-12). Detta kan så-

ledes liknas vid en residual utdelningspolicy. Flera av undersökningens företag använder sig 
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av liknande utdelningspolicys, vilket gör det svårt att exakt peka på vad som påverkar utdel-

ningsgraden. Förutom detta så är har varje företag egna förutsättningar, vilket gör att faststäl-

landet av utdelningspolicyn blir unikt för det enskilda företaget.  

Även då undersökningen inte påvisar något samband mellan utdelningsgrad och ägandegrad i 

företagsledning, så har företagsledningen en betydande roll för fastställandet av utdelningspo-

licyn. Tidigare forskning har exempelvis funnit att företagsledningen i flera avseenden påver-

kade utdelningspolicyn (Alli, Khan, Ramirez, 1993). Däremot kan företagsledningens till-

lämpning och uppfattning av utdelningspolicyn skilja vitt mellan olika företag (Baker, Farel-

ly, Edelman, 1985). 
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6 Slutsats 

”It is also quite common that companies pay dividends the same year they issue new equity, 

which makes very little economical sense. Atlas Copco constitutes one good example. It is-

sued new equity worth SEK 1 Billion in 1999 when they also paid dividends of almost SEK 1 

Billion” (Hamberg, 2001). 

Som analysen antyder så påvisar undersökningen inget samband mellan faktorerna utdel-

ningsgrad och ägandegrad. De svaga samband som återfanns kunde istället avfärdas som 

skensamband då dessa var motsägelsefulla vid jämförelse med varandra. I och med detta re-

sultat så förväntas utdelningsgraden påverkas av andra faktorer än ägandegraden i företags-

ledningen.  

Teorierna inom området förklarar vad som kan förändra utdelningen i ett företag, men saknar 

förklaring till vad utdelningarna egentligen baseras på. Agentteorin som grundas i den infor-

mationsasymmetri som existerar mellan aktieägare och företagsledning, är ett exempel på en 

teori som endast kan förklara förändring i utdelning. Agentteorin kan därmed inte förklara vad 

utdelningen baseras på. Signaleringsteorin ger ett annat perspektiv och kan erbjuda en teore-

tisk förklaring till vad en utdelningspolicy baseras på. Forskning visar dock utdelningen inte 

signalerar om ett framtida positivt resultat utan snarare tidigare års goda resultat. Att skicka 

positiva signaler genom utdelningar om framtiden kan vara väldigt riskfyllt, då världsekono-

min snabbt kan vända som vid finanskrisen. Vid ett sådant tillfälle kan de pengar som företa-

get tidigare delat ut, utgöra en vital skillnad vid sämre tider. Därför är det som forskning visar, 

svårt att se att signalteorin existerar i detta sammanhang. Då företagsledningen rimligtvis age-

rar för företagets långsiktiga välmående. En annan teori inom utdelningar är klienteleffekten 

som kan erbjuda en förklaring till varför utdelningar existerar. Klienteleffekten bygger på att 

företag förändrar sin utdelningspolicy på grund av investerares preferenser. En sådan prefe-

rens kan vara att investerare skulle föredra en viss typ av utdelning på grund av mer fördelak-

tiga skattekostnader. För svenska investerare bör dock inte detta spela någon roll, då det är 

likvärdig skattesats vid utdelningar och kapitalvinster.  
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Problematiken kring vad som fastställer och bestämmer utdelningar är därför svårt att härleda 

till en specifik faktor. Bristen av befintliga förklaringsmodeller för denna undersökning beror 

främst på avsaknaden av tidigare undersökningar. Vilket gör det svårt att kunna dra paralleller 

med tidigare forskning och undersökningens resultat. Det undersökningen kan presentera är 

att utdelningspolicy är ett komplext ämne med flertalet påverkande faktorer. Undersökningens 

resultat påvisade att ägandegraden en stabil faktor under hela tidsperioden samtidigt som ut-

delningsgraden varierade. Undersökningen fastställer därför att ägandegraden inte är en av de 

betydande faktorerna för utdelningsgraden. 

Utdelningsgraden är den faktor i undersökningen som varierar i både hög- och lågkonjunktur, 

vilket kan förklaras av den skiftande avkastning som generellt uppkommer i konjunkturerna. 

Utdelningsgraden under tidsperioden kan förklaras med att företag tillämpar en stabil utdel-

ningspolicy, vilket undersökningen visat är oberoende av ägandegraden i företagsledningen.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

För att utvidga undersökningsområdet kring utdelningspolicys, kan ett förslag till vidare 

forskning vara att undersöka flertalet påverkande faktorer i ämnet. Detta skulle kunna 

komplettera ett ensidigt perspektiv och ge en annan dimension i undersökningen. Undersök-

ningen skulle gå att genomföras genom en kvantitativstudie där man utgår från företagens 

befintliga utdelningspolicys. Utifrån utdelningspolicyn fastställer man sedermera vilka fakto-

rer som kan tänkas ha påverkat utdelningens fastställande gentemot det faktiska utfallet. Vida-

re forskning skulle även kunna bestå av ovanstående faktorer fast då inom specifika bran-

scher. Däremot bör detta genomföras på en marknad utanför Sverige, då populationen blir 

mycket begränsad och det blir svårt att dra generella slutsatser. Ett alternativt tillvägagångs-

sätt kan vara att jämföra svenska och utländska företag på en specifik marknad.  
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