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Sammanfattning  

 

Under åren fram till och med 2008 – 2009 skedde en del incidenter som kom att kulminera till 

att en global finanskris uppstod. En av de största effekterna av detta var att både den globala 

och svenska ekonomin kom i gungning. Ett resultat av detta var att många svenska bolag fick 

likvida problem och det uppstod en mängd kreditförluster. En negativ kursutvecklingen på 

Stockholmsbörsen under 2008 medförde att börsen slutade på – 40,92 procent. I samband med 

denna utveckling ändrade många bolag sin utdelningspolicy och ägarnas avkastningskrav blev 

svår att bedöma. 

 

Syftet med studien är att se hur bank- och skogsbolags aktiekurser noterade på 

stockholmsbörsen OMX har förändrats under finanskrisen som ägde rum mellan 2008 och 

2009 genom att studera hur aktieägarnas avkastningskrav, bolagens aktieutdelning och 

ägarstruktur påverkat aktiens utveckling. 

 

Studien har genomförts som en kvantitativ studie där totalt åtta bolag i två olika branscher har 

studerats. Delar utav insamlad data har bearbetas och beräknats med hjälp av CAPM 

modellen för att finna aktieägarnas avkastningskrav. Data har främst hämtats från Nasdaq 

OMX Nordics databank över historiska börskurser.  

 

De teorier och modeller som använts i studien är Agentteorin, Signaleringsteorin, 

Irrelevansteorin samt CAPM-modellen. 

 

Insamlad och bearbetad empiri har analyserats för att få fram vilket avkastningskrav bolagen 

haft, hur aktieutdelningsnivån förändrats samt hur ägarstrukturen sett ut per den sista 

december 2009. 

Studien visar att det finns ett samband mellan aktiekursens utveckling och hög utdelningsnivå, 

även under kristider. Svårare är det att påvisa hur mycket avkastningskravet och 

ägarstrukturen påverkar aktiekursens utveckling. Det visar sig vara en större spridning bland 

bankaktier sett till börskursernas utveckling under finanskrisen. 
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1. Inledning 

 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis bakgrunden till studien samt dess syfte. Vidare 

beskrivs, frågeställningar, hypoteser samt de avgränsningar som gjorts. Avsnittet avslutas 

med en definitionsförklaring av de termer som används och diskuteras i studien.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Det är svårt att exakt avgöra vilka faktorer det är som styr aktiers kursutveckling. När det 

gäller vad som styr priset på en aktie är det ofta en mängd olika faktorer som bestämmer, både 

inom bolagets kontroll men även utom dess kontroll. På lång sikt bestäms ofta priset på en 

aktie beroende på hur bolagets vinst eller förlust varit den senaste perioden. Däremot på kort 

sikt är det utbud och efterfrågan som är den stora faktorn som påverkar priset på aktiekursen, 

priset på aktien kan dock inte enbart bestämmas med hjälp av utbud och efterfrågan. Det finns 

ett antal inre och yttre påverkande element som tillsammans skapar ett pris på en aktie som en 

enskild individ är beredd att betala. Exempel på detta kan vara allmänhetens förväntningar på 

bolaget, bolagets aktieutdelningar, påtryckningar från omvärlden, spekulation kring bolaget 

och dess framtid. Än svårare blir det att avgöra ett bolagsvärde vid en rådande finanskris. 

Under 2008 kulminerade en global finanskris till följd av år då främst finansmarknaden stått 

för allt för riskfyllda affärer, främst genom utlåning. Den finansiella oron började tidigt 2008 

med att investmentbanken Bear Stearns på grund av likviditetsproblem den fjortonde mars 

togs över av finansbolaget JP Morgan
1
. Den elfte september samma år tog den amerikanska 

staten över USA's två största bolåneinstitut, Freddie Mac och Fannie Mae, detta till följd av 

”subprime”-lån under 2007 som till slut missgynnade låntagarna
2
. Endast fyra dagar senare, 

den femtonde september 2008, gick en av USA’s största och äldsta investmentbank, Leman 

Brothers i konkurs. Följden blev att många storbanker världen över förlorade stora belopp i 

kreditförluster vilket i sin tur ledde till ökade kostnader för privatpersoners lån. En kraftigt 

ökad oro kunde ses på marknaden och en djup global finanskris var ett faktum.  

Under oktober månad kunde krisen fortsatt observeras genom förändringar i världsekonomi. 

Exempelvis gick tre storbanken på Island omkull som då delvis förstatligades
3
. Situationen 

var så ohållbar att hela Island hotades att försättas i konkurs. Den sjätte oktober 2008 sjönk 

                                                
1 Rognerud, 2009 
2 Ibid 
3 http://www.e24.se/ - Islands ekonomi hotas av total härdsmälta 
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Stockholmsbörsen kraftig och de 30 bolag som omsatte mest slutade den dagen på i snitt 

minus 7,24 procent
4
.  

Från det att finanskrisen var ett faktum ända tills dags dato har det lagts fram mängder med 

stimulanspaket och åtstramningspaket runt om i världen för att inte denna ekonomiska kollaps 

ska inträffa igen. Enligt en studie genomförd av PWC beräknades finanskrisens vändning 

synas under slutet av kvartal fyra 2009 eller under det första kvartalet 2010
5
. 

Som ett resultat av finanskrisen gick Stockholmsbörsen OMX ner 40,92 procentenheter under 

2008
6
. Än idag, över två år efter det att finanskrisen slog igenom, märks det fortfarande av 

stora osäkerheter i den globala ekonomin och därmed även på aktiemarknaden
7
. Något som 

inte har belysts på samma sätt under perioden är hur aktieutdelningar och ägares 

avkastningskrav har påverkats av finanskrisen samt hur bolag har valt att agera jämt emot sina 

aktieägare. 

 

Aktieutdelning kan ses som en indikation på hur verksamheten i ett bolag går. Sker en 

avvikelse i bolagets utdelningspolicy finns det en stor chans att det påverkar bolagets börskurs 

negativt eller positivt beroende på åt vilket håll avvikelsen sker. En aktieutdelning kan därför 

även ses som ett sätt för ett bolag att kommunicera med ägarna och marknaden
8
. 

Främsta anledningen till att just finanskrisen är intressant att studera är att det var en kris som 

var så kraftig att den på ett eller annat sätt påverkade många delar av samhället
9
. Problem som 

uppstod i samband med denna kris har även påverkat Sverige vilket möjliggör en intressant 

studie av branscher och företag som anses vara traditionellt sätt starka. Två branscher som 

traditionellt och historiskt sätt haft ett starkt fäste i den svenska ekonomin är finansmarknaden 

med flertalet banker och finansinstitut samt gamla svenska skogsindustrier med allt från 

skogshantering till papperstillverkning
10

.  

Den svenska finansmarknaden representeras idag av branschorganisationen Svenska 

Bankföreningen. Svenska Bankföreningen har sedan föreningen bildades 1910 till en början 

varit starkt dominerad av storbanker med ett stort inflytande på den svenska ekonomin, idag 

cirka 100 år senare finns det 28 medlemmar i föreningen varav åtta av dem är utländska 

                                                
4 http://www.e24.se/ - Kurskollaps på börsen 
5 http://www.pwc.com 
6 http://nasdaqomxnordic.com/ 
7 Rognerud, 2009 
8 Easterbrook, 1984 
9 Ibid 
10 Lohmander, 2008  
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banker
11

. Finanskrisens inverkan på den svenska ekonomin medförde stora kreditförluster för 

många medlemmar inom Svenska Bankföreningen, Swedbank som är en av storbankerna 

upplevde kreditförluster under 2009 som uppgick till cirka 24,5 miljarder kronor, vilket 

motsvarar cirka 1,77 procent av bankens totala utlåning, i paritet till de tre andra storbankerna 

är 1,77 procent den högsta siffran
12

.  

Den svenska skogindustrin representeras idag av branschorganisationen Skogsindustrierna. 

Skogindustrierna bildades 1973 och innefattar idag 50 företag och representerar cirka 40 000 

anställda
13

. Lågkonjunkturen och finanskrisen medförde ett starkt fall på efterfrågan på 

skogsindustrins produkter under 2009, konsumtionen av papper i Europa sjönk med cirka 10 

procent samma år. I Sverige stannade minskningen på minus 5 procent. Enligt Marianne 

Svensén, branschekonom på Skogsindustrierna visar detta att finanskrisen slagit hårt mot alla 

grenar inom skogsindustrin, detta har i sin tur medfört ett ökat fokus på konkurrenskraft och 

kostnadsbesparingar
14

.  

Svenska Bankföreningen och Skogsindustrierna kan ses i avseende om produktefterfrågan 

som väldigt lika i en period av konjunkturnedgång. Frågan är dock om företagen inom 

respektive branch är lika känsliga för konjunktursvängningar i förhållande till hur 

aktierkurserna följer samma mönster som börsindex eller inte.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att se hur bank- och skogsbolags aktiekurser noterade på 

Stockholmsbörsen OMX har förändrats under finanskrisen som ägde rum mellan 2008 och 

2009 genom att studera hur aktieägarnas avkastningskrav, bolagens aktieutdelning och 

ägarstruktur påverkat aktiens utveckling. 

 

                                                
11 http://www.swedishbankers.se/ 
12 http://www.va.se/ 
13 http://www.skogsindustrierna.org/ 
14 http://www.skogsindustrierna.org/ - Minskad produktion 
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1.3 Frågeställning 
 

 Finns det något samband mellan utvecklingen av bolagens aktiekurser under finanskrisen 

och dess aktieutdelning under samma period? 

 

 Finns det något samband mellan utvecklingen av bolagens aktiekurser under finanskrisen 

och avkastningskraven? 

 

 På vilket sätt påverkas aktiekursen av branschtillhörighet samt bolagets ägarstruktur? 

 

1.4 Hypoteser 
 

Författarna har som mål med studien att undersöka huruvida tre på förhand antagna hypoteser 

stämmer eller inte. 

H1: En hög aktieutdelning under finanskrisen signalerar att ett bolag klarar finanskrisen bra 

och att aktiekursen utvecklas positivt. 

H2: En låg aktieutdelning under finanskrisen signalerar att ett bolag har problem under 

finanskrisen och att aktiekursen utvecklas negativt. 

H3: Ett högt avkastningskrav under finanskrisen innebär att aktiekursen kommer klara 

finanskrisen bättre jämfört med aktier med ett lägre avkastningskrav.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien avgränsar sig till de fyra största bolagen inom Skogindustrierna respektive de fyra 

största bolagen inom Svenska Bankföreningen. Bolagen har valts att representera svenska 

skogs- och bankbranschen. Utifrån årsredovisningarna för respektive medlemsbolag i 

branschorganisationerna har de fyra största bolagen inom respektive bransch rangordnats efter 

deras nettoomsättning.  

 

Vidare kommer uppsatsen att begränsas till att studera valda bolags aktieägares 

avkastningskrav, aktieutdelning samt ägarstruktur. 
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Den tidsperiod som valts att studeras och avgränsa studien till sträcker sig från den fjortonde 

mars 2008
15

 då enligt författarnas uppfattning den första stora händelsen inträffade och oron 

på finansmarknaden inleddes. Studien sträcker sig fram till den sista december 2009 då 

finanskrisens mattas av och vändningen anses ha haft sin början
16

. Målsättningen är att 

tidsperioden som undersöks i studien representerar finanskrisen från det att den bredde ut sig 

tills det att den första vändningen observerades. Detta med anledning av att finanskrisen 

fortfarande påverkar den globala ekonomin och därför inte kan studeras i sin helhet även om 

börser idag har börjat återhämta sig. Därför har det beslutats att enbart studera utvecklingen 

fram till dess att vändningen anses ha påbörjats.  

 

Studien kommer med hänseende till aktieutdelningar att avgränsas till en tidsperiod av fyra år, 

2006 - 2009. Fokus på aktieutdelningar kommer att vara år 2008 och 2009 som är signifikanta 

för finanskrisen men för att få en bredare bild och möjliggöra en jämförelse av bolagens 

utdelningsmönster både innan och under finanskrisen avgränsas studien att även inkludera 

aktieutdelningar under 2006 och 2007. 

 

1.6 Definition 
 

 

Aktieutdelning 

Med begreppet aktieutdelning avser studien att studera det belopp som aktieägare tilldelas 

årligen då de innehar aktier i ett specifikt bolag. Beloppet som delas ut kan variera, ofta 

beroende på årets resultat. Det finns även tillfällen då bolag har 0 kr per aktie i utdelning och 

de tillfällen då bolagen ger ut en extra aktieutdelning. Anledningen till att bolagen har 

utdelningar beror till stor del på att aktieägarna har krav på de bolag de äger. Att dela ut 

vinstmedel innebär att ägarna får likvida medel medans bolagens ledning får mindre kapital 

att hantera, detta kan ses som ett sätt av ägarna att styra utvecklingen av bolaget
17

. 

 

Utdelningspolicy 

Utdelningspolicy är den policy som styrelsen i ett bolag lagt fram för att reglera och informera 

sina aktieägare om förväntade aktieutdelningar. Även om utdelningspolicyns beslut främst 

                                                
15 Rognerud, 2009 
16 http://www.pwc.com 
17 Wasterfield, R & Jordan, J, 2008 
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avser fastställandet av en utdelningsandel händer det ofta att det även handlar om flera mindre 

beslut, som exempelvis om utdelningen skall vara kontant, i form av nya aktier eller om det 

finns incitament för bolaget att genomföra ett aktieåterköp av aktier i bolaget. 

Att ha en tydlig utdelningspolicy kan även vara en belastning för bolaget. Bolag som har 

en utdelningspolicy borde undvika att bryta den trenden. Har man under tidigare år delat ut 

X antal kronor per aktie bör man undvika att sänka den nivån. Detta kan vara ett problem 

som uppstår under svårare tider då man kan behöva sänka utdelningen eller ta bort den 

helt. Detta kan få väldigt negativa konsekvenser för bolagets aktie som just under 

utdelningstillkännagivandet är väldigt känslig för svängningar i utdelningen
18

. 

 

Aktiekurs 

Med aktiekurs menas värdet av en aktie från ett börsnoterat bolag, det räknas enkelt ut genom 

att man tar bolaget total värde och dividerar med antalet aktier som finns i bolaget. 

Aktiekursen kan variera under en dag vilket till stor del beror på potentiella köpare och 

säljares spekulation kring aktien
19

. Därför kommer en genomsnittlig kurs från den dag som 

mätningar görs att användas i studien. 

 

Avkastningskrav 

Avkastningskravet har valts att definieras som den avkastning en aktie förväntas skapa sett till 

risken som en aktieägare tar när denne investerar i ett bolag. Avkastningskravet blir därför 

den utveckling och därmed framtida vinst som investerare förväntar sig få för att investera i 

ett bolag.
20

 

                                                
18 Alkebäck, 1997 
19 Ibid 
20 http://www.foretagsvardering.org/fakta/berakna-avkastningskrav-pa-eget-kapital/ 
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2. Metod 

 

I följande avsnitt ges en överblick av hur de empiriska data har samlats in samt vilka 

vetenskapliga metoder som har använts vid undersökningens genomförandefas för att 

kartlägga det undersökningsområde som valts.  

2.1 Forskningsdesign 
 

Studien är en flerfallsstudie där det främst har inhämtats data genom en kvantitativ ansats, 

anledningen till att flerfallsstudie är intressant är främst för att möjligheten att med flera 

fall påvisar hållbarheten hos studiens teorier
21

. Studien bygger på en empirisk forskning 

där teori och empiri testas genom en deduktiv ansats, detta innebär en avledning från det 

generella till det konkreta
22

. Sekundärdata har använts för att genom en kvantitativ ansats 

undersöka och få fram korrekt empirisk data. Sekundärdata lämpar sig väl vid 

genomförandet av studien, detta främst då studien bygger på historisk data, historiska 

trender och beteenden på aktiemarknaden då orsakssamband vill kunna tydas
23

. Studien 

avser att beräkna och analysera totalt åtta bolag inom två svenska branscher. Utifrån de 

teorier som bedöms ligga till grund för studien ämnas slutsatser dras mellan skillnader och 

förändringar i respektive bolag och bransch. 

En hypotesprövning kommer att genomföras i samband med studien för att undersöka tre 

stycken på förhand framtagna hypoteser och testa ifall dessa stämmer eller inte. 

 

2.2 Urval  
 

Studien följer åtta bolag från två olika branscher noterade på Stockholmsbörsen OMX. Valet 

av bolag och bransch gjordes genom ett subjektivt urval då det ansågs att det fanns en 

möjlighet att de bolag som valdes kunde ge svar på den forskningsfråga som ställts
24

. För att 

begränsa urvalet till valda bolag har författarna först med hjälp av databanken affärsdata 

hämtat in nettoomsättningen för samtliga börsnoterade bolag inom branscherna 

Skogsindustrierna och Svenska Bankföreningen, detta för att sedan rangordna bolagen utifrån 

                                                
21 Johannessen & Tufte, 2003 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Denscombe, 2009 
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storlek. Slutligen valdes fyra bolag från vardera bransch med högst nettoomsättning per den 

sista december 2009 att representera studiens urval. Bolagens nettoomsättning i respektive 

bransch har även kontrollerats i respektive bolags årsredovisning för perioden. Nedan är 

bolagen rangordnade och indelade efter respektive branschtillhörighet. 

 

 Skogsindustrierna:
25

    Svenska Bankföreningen:
26

 

1. SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)  1.   Nordea Bank 

2. Stora Enso    2.   Handelsbanken 

3. Holmen    3.   SEB 

4. Billerud     4.   Swedbank 

 

För mer information kring aktuella bolag, se avsnitt Empiri, sida 22. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 
 

Då studien ämnar undersöka två olika svenska branscher inledes insamlandet av empiri 

genom att undersöka branschorganisationerna Skogsindustrierna och Bankbranschen 

närmare. Den första insamlingsgenomgången skedde i oktober 2010. Vidare rangordnades 

respektive branschorganisations medlemsbolag utifrån bolagens nettoomsättning under år 

2009. De fyra största aktörerna valdes sedan från respektive branschorganisation som 

sedan låg till grund för studien; se studiens urval under avsnitt 2.2. När urvalet fastställts 

samlades historisk börsdata in från perioden fjortonde mars 2008 till och med sista 

december 2009. De börsdata som samlats in kommer ifrån Nasdaq OMX Nordics 

databank. För varje bolag bestod insamlad data av börskurser med en månads interval 

under tillämpad period, totalt skedde det 23 mättillfällen per bolag. 

Från respektive bolags årsredovisning införskaffades de undersöka bolagens aktieutdelning 

för åren 2006, 2007, 2008 och 2009. På samma sätt införskaffades ägarstrukturen per 

2009-12-31 för respektive bolag. 

 

För att samla in relevant data har ett flertal tryckta källor lånats från flertalet olika bibliotek 

i Stockholm. Vidare har samtliga bolags årsredovisningar laddats ner och flertalet 

vetenskapliga artiklar har inhämtats främst med hjälp av Jstor och Affärsdata. För att finna 

vetenskapliga artiklar har sökord så som finanskrisen, konjunktuirkänslighet, 

bankbranschen, skogsindustrin, ägarsturktur och utdelningspolicy samt flera använts. 

                                                
25 Skogsbolagens Årsredovisningar för 2009 
26 Bankbolagens Årsredovisningar för 2009 
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Med hjälp av insamlad data har två beräkningar genomförts för att kunna genomföra delar 

av studiens syfte. Beräkningar gjordes för att ta fram respektive bolags betavärde för att 

kunna se hur känslig bolaget är på den finansiella marknaden. Sedan har beräknat 

betavärde använts för att beräkna bolagens avkastningskrav, CAPM. Betavärdet är en av de 

centrala faktorerna vid beräknandet av avkastningskravet. 

2.4 Reliabilitet 
 

Att en studie har en hög reliabilitet kan påvisas på flera olika sätt. Ett av de vanligare är att 

man upprepar samma undersökning på samma grupp vid två olika tillfällen och med viss tids 

mellanrum eller att flera olika forskare undersöker samma fenomen. Blir resultaten detsamma 

är det ofta ett utryck för hög reliabilitet
27

. I denna studie undersöks historiska börsdata vilket i 

sig ger studien en hög tillförlitlighet. De historiska börsdata är hämtade från Nasdaq OMX 

Nordic databank där de har lagrat historiska börskurser i mer än 20 år
28

. Dock kan det vara 

svårt att påvisa att när en förändring sker på grund av rådande börsutveckling eller 

utdelningsmönster att det skulle ha något att göra med ägarstrukturen och ägarnas 

avkastningskrav; detta får i sin tur byggas upp på ett mer teoretiskt plan
29

. 

 

2.5 Validitet 
 

Att man i sin studie använder relevanta data för sitt undersökningsområde medför att studien 

uppnår en hög validitet. Frågan man måste ställa sig är om de data man samlat in är bra eller 

en valid representation av det generella fenomenet som man undersöker. För att hålla den 

valida nivån på ett högre plan i denna studie har det generella fenomenet som ska undersökas 

noga operationaliserats så att de har överensstämt med varandra. 

 

Målet med studien har varit att genom att undersöka utvecklingen av de fyra största aktörerna 

i de berörda branscherna, sett utifrån deras nettoomsättning, kunna göra generaliseringar på 

hela branschen i sig som respektive aktör tillhör. Genom att titta tillbaka på historisk data på 

fyra olika aktörer i respektive bransch får man en bredare bild över hur aktörerna och 

                                                
27 Johannessen & Tufte, 2003 
28 http://www.nasdaqomxnordic.com/ 
29 Johannessen & Tufte, 2003 
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branscherna för sig utvecklats på olika sätt. Hade studien utökats till en större studie under en 

längre tid hade det varit bra att addera flera mätbara aktörer inom samma bransch för att 

stärka validiteten, men även reliabiliteten. Att studien då skulle få en ökad validitet skulle 

främst bero på utökade möjligheter att finna centrala områden som möjligtvis ej berörts
30

. 

 

 

                                                
30 Johannessen & Tufte, 2003 
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3. Teori 

 

I följande avsnitt presenteras de teorier som står för grund för de verktyg som studiens empiri 

kommer att analyseras igenom.  

 

3.1 Teoretisk referensram 
 

3.2 Agentteorin 

 

Ekonomer beskriver relationen mellan ägare och ledning som ett principal-agent 

förhållande där aktieägare ses som principaler och ledningen som agenter anlitade av 

aktieägarna. Eftersom kontrollen av bolaget separeras mellan principalerna och agenterna 

kan detta skapa konflikt mellan de två parterna som ofta strävar mot olika mål. Generellt 

vill aktieägare ha så högt värde som möjligt på sina aktier medan ledning vill hålla inne 

aktieutdelning för att på så sätt öka bolagets resurser och samtidigt öka sin makt inom 

bolaget. Dessa intresseskillnader, som kallas the agency problem, orsakar 

agentkostnader
31

.  

Agentkostnaderna uppstår till följd av övervakning av ledningsgruppen; som ett sätt för 

aktieägarna att förhindra att ledningen försöker stärka sin maktposition på bolagets 

bekostnad. Övervakning kan ske genom revision av bolagets redovisning, kontroll av 

styrelsens kommittéer och utformning av incitamentprogram för att säkerställa att 

företagsledningen strävar mot mål som gynnar så väl deras egna som aktieägarnas 

intressen. Övervakningen hjälper till att minska intressekonflikter mellan ledningen och 

aktieägarna
32

. 

En intressekonflikt kan även uppstå då ledningen och aktieägarna är olika villiga att ta 

risker. Medan aktieägarna har spridit sina investeringar över flera olika bolag är de ofta 

öppnare för risktagande inom ett specifikt bolag för att maximera vinsten. Ledning har mer 

att förlora på att ta risker med bolaget, så väl sitt jobb som sitt välstånd, och är därför 

mindre villiga att satsa på osäkra affärer. Chansen ökar att ledningen investerar i säkrare 

projekt med sämre avkastning, samt att ledningen strävar efter att behålla pengar i bolaget 

                                                
31 Grinblatt, M & Titman, S, 2002 
32 Ibid 
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och inte dela ut vinsten till aktieägarna
33

.  

Genom aktieutdelning kan aktieägarna minska ledningens makt över bolaget, och då även 

agentkostnaderna. Genom att dela ut kapital genom aktieutdelning finns det mindre medel 

kvar för ledningen att investera i projekt som gynnar deras egna intressen, och därmed 

sjunker behovet av övervakning av ledningens agerande
34

. 

 

3.3 Signaleringsteorin  

 

Signaleringsteorin är en teori som grundar sig i att ett bolags aktieutdelningar sänder ut 

signaler om ett bolags finansiella ställning, vilket i sin tur påverkar värdet av bolaget. En 

aktieutdelning fungerar därför som ett slags kommunikationsmedium mellan 

företagsledningen och aktieägarna. Den information som en aktieutdelning förmedlar anses 

vara tillförlitlig information om att ledningen ser positivt på bolagets framtid, vilket kan 

ses som ett säkert tecken för investerare och marknaden
35

. 

 

Det talas om att den information som förmedlas genom en aktieutdelning är den mest 

trovärdiga form av information till investerare
36

. Detta antagande förutsätter att 

kommunikationen mellan företagsledningen och investerare är imperfekt, då 

företagsledningen besitter mer information om bolaget än vad utomstående aktieägare gör. 

En aktieutdelning blir då en seriösare form av signalering av bolagets finansiella situation 

då aktieutdelningar beskattas högre än vad andra typer av avkastningar gör, exempelvis 

optionsprogram och därför räknas som en kostsam signaleringsform.  

 

Ett bolag med låg förväntad vinst tar gärna på sig en så låg kostnad som möjligt. Medan ett 

mer framgångsrikt bolag kan antas ta på sig mer kostnader. Det bolaget kan använda de 

ytterligare kostnaderna till är att sänka sina skatter på andra vinster. Därför höjer bolag 

med förväntad tillväxt ofta sina aktieutdelningar då vinster förväntas växa
37

. 

 

Om ett företag upmäter dåliga resultat finns det en chans att företagsledningen, för att ge 

sken av att det går bra för företag, väljer att höja aktieutdelning för att hindra aktieägare 

                                                
33 Eastbrook, 1984 
34 Rozeff, 1982 
35 Alkebäck, 1997 
36 Sudipto Bhattacharaya, 1979 
37 Wasterfield, R & Jordan, J, 2008 



 

Sida 16 av 55 

 

från att sälja sina aktier. Om strategin fungerar och aktieägare istället väljer att öka sitt 

innehav i bolaget kan det resultera i att aktiekursen går upp. Det innebär att ledningen kan 

vilseleda aktieägarna genom att ta på sig mer skulder. Men investerare kan, trots chansen 

att bli vilseleda, se på en aktieutdelning som ett tecken på ett ökat värde för bolaget 

eftersom ett bolag som det går bra för ändå kommer att försöka ta på sig större kostnader 

än ett som det går dåligt för genom att sänka vinsten. Signaleringsteorin är bäst förklarad 

genom empiriska studier, som nästan alltid stödjer teorin om att aktieutdelning innebär ett 

ökat värde för bolaget
38

. 

Att högre aktieutdelningar ger ett högre värde på aktierna är en teori som är omdiskuterad 

inom Corporate finance. Studier visar att det finns ett starkt samband mellan en ökad 

utdelning inom ett bolag och ett högre resultat. En aktieutdelning indikerar att 

företagsledningen ser en ökning i bolagets kassaflöde i framtiden, vilket är en positiv 

förväntning som troligtvis höjer aktiepriset. En utdelningspolicy har därför en indirekt 

påverkan på ett bolags aktiepris genom de positiva förväntningar
39

.  

 
3.4 Irrelevansteorin 

 

1961 presenterade Modigliani och Miller irrelevansteorin vars huvudsakliga tes var att i en 

värld utan skatter och transaktionskostnader påvisa att ett bolags värde är helt oberoende 

av dess utdelningspolicy. Enligt Modigliani och Miller styrs inte värderingen av bolag utav 

vald utdelningspolicy, det är däremot bolagets investeringspolicy som fastställer värdet på 

bolaget. Enligt irrelevationsteorin kommer bolag alltid att främja investeringar inom 

bolaget utan att ta hänsyn till vald utdelningspolicy
40

. 

Om det är så att man separerar vald utdelningspolicy från vald investeringspolicy kommer 

bolagets aktieutdelning vara helt irrelevant vid värdering av bolaget. Modigliani och 

Millers teori om irrelevans har enligt Alkebäck på senare tid ändrats från att vara enbart 

kritisk till värdering av bolag till att signalera om bolags välstånd. När en längre period av 

stabil utdelningspolicy skiftar från utdelning till icke utdelning signalerar detta bolagets 

framtida prognoser vilket kan innebära att bolags värde skiftar
41

.  

 

                                                
38 Wasterfield, R & Jordan, J, 2008 
39 Hamberg, 2001 
40 Alkebäck, 1997 
41 Ibid 
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3.5 Ägarstruktur 

     

Jensen menar att det finns tre former av ägarstruktur: den familjeägda, den statliga och den 

icke-finansiella även kallad institutionell ägarform. Han påpekar att det inte enbart är hur 

ett företag styrs som framgång nås, utan en stor faktor som spelar en central roll i bolagets 

framgång är även hur ägarstrukturen ser ut
42

. 

 

Den familjeägda ägarstrukturen innebär ofta en eller fler storägare inom ett bolag. Från ett 

ägarperspektiv sätt förekommer det att familjemedlemmar ofta innehar en stor del av 

bolagets tillgångar. Detta medför ofta att delar av ägarfamiljen innehar centrala positioner i 

det ägda bolaget, det handlar då ofta om rollen som VD eller annan viktig funktion inom 

bolagets ledning. En effekt av detta är att bolaget ledning i samröre med bolagets ägare går 

mot ett gemensamt mål utan allt för många konflikter. Den familjeägda ägarstrukturen har 

generellt sätt långsiktiga mål med sitt innehav vilket medför att målet med aktiekursens 

utveckling på lång sikt är att upprätthålla en positiv utveckling
43

. 

 

Den statliga ägarstrukturen förekommer väldigt ofta i Sverige. Ofta är det den svenska 

staten som via pensionsbolag äger delar av noterade bolag. Målet med statens ägande är 

först och främst att skapa ett stabilt och långsiktigt värde. Bolag med statlig ägarstruktur 

ägs även av kapitalbolag direkt styrda av staten och behöver inte nödvändigtvis vara 

pensionsbolag. För att upprätthålla ett långsiktigt värde sker ofta investeringar under längre 

tid. I de fall då svenska staten finns med i ägarstrukturen uppkommer det en del krav på 

dem, istället för att vinstmaximera så mycket som möjligt i de bolag man är involverad i 

sker ofta ägandet med ett stort socialt ansvar. Jämför man då ett bolag med socialt ägande 

mot bolag styrda av institutionella ägare som exempelvis aktiefonder eller försäkringsbolag 

kan man se en tydlig skillnad i vinststyrningen
44

.  

 

Den icke-finansiella ägarstrukturen innebär en struktur där bolaget styrs av engagerade 

aktieägare eller investerare, dessa investerare kan likställas med affärsänglar som precis 

som aktieägare har ett gemensamt men även individuella mål och intressen för att styra 

bolaget mot tillväxt. För dessa engagerade ägare innebär detta att de vill göra så bra ifrån 

sig som möjligt så att de på en längre period kan öka bolagets och sin egen avkastning. En 

                                                
42 Jensen, 1986 
43 Ibid 
44 Wasterfield, R & Jordan, J, 2008 
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stor anledning till att ägarna i denna struktur är väldigt involverade i styret är främst på 

grund av att deras egen försörjning till stor del beror på hur företaget utvecklas. De 

långsiktiga målen hamnar i fokus före de kortsiktiga målen även om detta skulle 

missgynna aktiekursens utveckling på en kortare sikt
45

. 

Med detta i åtanke är det intressant att se vilken effekt olika ägarformer haft i olika 

branscher och då även se om det finns något mönster för hur ägarformen påverkat bolagets 

aktiekursutveckling under aktuell finanskris.  

 

3.6 CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

 

CAPM eller Capital Asset Pricing Model som modellen egentligen heter, är en modell för 

beräkning av aktieägarnas avkastningskrav. För att beräknad CAPM använder man sig av 

en riskfri ränta, aktiens betavärde samt en riskpremie som består av marknadsräntan. 

Medhjälp av de olika delarna i modellen räknar man fram aktiens avkastningskrav. Detta 

kommer förtydligas mer noggrant nedan. Först illustreras den beräkningsbara formeln som 

modellen bygger på, sedan presenteras respektive bit av formeln mer detaljerat
46

. 

47 
 

             = Förväntad avkastning  β    = Betavärdet 

R
f     = Den riskfria ränta  

R
m = Marknadens avkastning 

(
R

m – 
R

f)   = Riskpremien  

 

 
Betavärdet 

 

Betavärdet är ett värde med uppgift att mäta hur en specifik aktie förhåller sig gentemot 

marknaden. Vid CAPM beräkningar använder man beta som riskmått, där betavärdet 

åskådliggör hur aktien avviker mot marknaden och hur mycket av den avvikelsen det är 

                                                
45 Andersson et al, 2003 
46 Ibid 
47 Ibid 
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som inte går att diversifiera bort. Detta leder till att det är beta som bestämmer hur stor 

risken är vid en CAPM beräkning
48

.  

Ett betavärde som har värdet 1 innebär att aktien befinner sig på en genomsnittlig risknivå, 

ett betavärde som är högre än 1 innebär att aktien befinner sig på en risknivå som är högre 

än den genomsnittliga risknivån jämfört med index på börsen. Vilket då innebär att om 

betavärdet är lägre än 1 innebär det att aktien befinner sig på en risknivå som är lägre än 

genomsnittet på börsen. Om ett betavärde ligger på 0 innebär det att aktien eller investering 

är helt riskfri, vilket inte är särskilt vanligt när det gäller aktievärdering. Betavärden som 

ligger på 0 är vanligare när det gäller beräkningar av fonder och portföljer, främst 

portföljer som är uppbyggda olika räntefonder
49

. 

  

Formeln för att beräkna betavärdet ser ut som nedan: 

50
 

R
m  = Marknads avkastning  T = Tiden (Dvs. löptiden för 

R = Aktiens historiska avkastning  den aktuella mätperioden) 

   

Den riskfria räntan 

 

En riskfri ränta är en ränta som går att få utan att anskaffa sig någon större risk att förlora 

sina pengar. Det finns dock fall då inflationen är högre än räntan vilket leder till att 

pengarna minskar i värde. Den riskfria räntan är nästan alltid lägre än andra räntor, detta då 

man inte tar någon risk med denna investering. En vanlig mått av riskfri ränta är 

statsobligationer, därför har det valts att i denna studie utgå från en tioårig Svensk 

statsobligation vid bestämmandet av den riskfria räntan. Den valda statsobligationen 

benämns SE GVB 10Y (Swedish Government Bond, 10 Years)
51

, den riskfria räntan 

varierar mellan 2,44 och 4,49 procent under den perioden som studeras. Anledningen till 

                                                
48 Ibid 
49 Wasterfield, R & Jordan, 2008 
50 Finansguiden s. 52 
51 http://www.riksbank.se/ 
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att en tioårig svensk statsobligation lämpar sig att användas som riskfri ränta är för att det 

avspeglar generellt sätt en hög ränta som går att få utan att ta någon direkt risk
52

. 

 

 

Figur 1: Den riskfria räntan
53

. 

 

Figuren ovan visar hur den riskfria räntan har förändrats från det första mättillfället fram 

till de sista. Den lodräta axeln visar räntenivån i procent och den vågräta axeln 

representerar de olika mättillfällena. 

 

Riskpremie 

 

En riskpremie är avvikelsen mellan marknadens ränta (Rm) och den riskfria räntan (Rf), 

det innebär att riskpremien är det som återstår om man subtraherar den riskfria räntan från 

marknadsräntan (Rm – Rf). Detta leder till att det som finns kvar efter subtraheringen blir 

ett överskott som en potentiell investerare vill ha för att de ska investera i ett bolag. 

Följaktligen leder det till att om marknaden har en hög avkastning (högt Rm) anses risken 

vara större, vilket leder till att överskottet blir större och investeraren efterfrågar en större 

avkastning föra att genomföra investeringen
54

.  

                                                
52 Alkebäck, 1997 
53 http://www.riksbank.se/ 
54 Wasterfield, R & Jordan, J, 2008 
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3.7 Diskussion teoretisk referensram  

 

Med hjälp av CAPM modellen får man fram det avkastningskrav som aktieägarna 

förväntas ha på undersökt bolag. Det finns dock en del problem som man måste beakta när 

man förlitar sig på CAPM modellen. Ett problem är att CAPM modellen inte tar hänsyn till 

vilken skatt som gäller rådande land eller om någon av undersökta branscherna har 

särskilda skattelättnader. CAPM modellen tar inte hänsyn till ägarbilden i ett bolag, CAPM 

modellen förutsätter att bolag med många små aktieägare och bolag med en eller ett par 

stora ägare agerar lika. Dock anses CAPM modellen vara ett bra mått för att få en generell 

bild av hur avkastningskravet ser ut för en aktie i de bolag i de två branscherna som 

undersökts i studien
55

.  

 

Precis som ovan måste man se till irrelevansteorin och signaleringsteori med en viss 

beaktan. Enligt irrelevansteorin gäller det att ett bolags värde är helt oberoende av dess 

utdelningspolicy. Detta motsätter lite det som presenteras i signaleringsteorin som menar 

att aktieutdelningen visar på hur bolaget går finansiellt, vilket i sin tur påverkar värdet av 

bolaget. Tillsammans kompletterar dessa två teorier varandra och ger en möjlighet till 

jämförelse för att se om ett bolags utdelningspolicy har någon direkt påverkan på bolagets 

aktiekurs.  

 

Agentteorin som handlar om relationen mellan ägare och ledning och de problem som 

uppstår mellan de olika intressenterna kompletteras på ett bra sätt med teorin om 

ägarstrukturer som beskriver olika ägarbilder och hur dessa påverkar bolaget, detta då 

ägarbilden i ett bolag ofta påverkar relationen mellan ägarna och ledningen samt vilket 

vinstmål bolaget har. Dock måste man vara lite kritisk till detta då det blir väldigt 

generaliserat att säga att alla ägare av en och samma typ kommer att agera på ett specifikt 

sätt medan alla av en annan typ kommer att agera på ett annat sätt. Trots detta får man en 

generell bild över hur olika ägarstrukturer ser ut och hur olika ägare förhåller sig till 

ledningen och bolaget, vilket i sin tur möjliggör en tolkning av studiens resultat. 

                                                
55 Ross et al. 2005 
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4. Empiri  

 

I följande avsnitt ges först en överblick över aktiekursutvecklingen i de två branscherna, 

sedan presenteras data i form av bolagets aktiekursförändring under finanskrisen, 

aktieutdelning före och under finanskrisen samt bolagens ägarstruktur. Vidare presenteras 

nyckeltal per den sista december 2009. 

 

Nedan följer två figurer som visar hur kursutvecklingen har sett ut för bolagen i respektive 

bransch. För att göra kursförändringarna jämförbara har alla kurser räknats om med hjälp 

av en konverteringsmultipel så att de startar på 100 procent, sedan har samtliga insamlade 

kurser räknats om med samma konverteringsmultipel för att få fram ett jämförbart 

material. 

 

Figur 2: Procentuell förändring av aktiekurserna inom skogsindustrierna
56

. 

 

Figur 2 belyser hur skogsindustriernas aktier procentuellt utvecklats under perioden som 

undersökts. I grafen kan man se att bolagens aktieutveckling beter sig väldigt lika 

varandra, med ett litet undantag för Billerud som vid det 4e - 6e mättillfället sjönk kraftigt, 

för att sedan återhämta sig och bete sig ungefär som de andra bolagen. 

                                                
56 http://nasdaqomxnordic.com/ 
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Figur 3: Procentuell förändring av aktiekurserna inom bankbranschen

57
. 

 

Figur 3 illustrerar hur bolagen i Svenska bankföreningens aktiekurs procentuellt utvecklats 

under perioden som undersökts. Man kan tyda att bolagen verkar vara uppdelade i två 

grupper, dels SEB och Swedbank som visar tecken på att finanskrisen slagit hårt mot dem, 

samt Handelsbanken och Nordea som enligt aktiekursutvecklingen klarat finanskrisen 

betydligt bättre. Senare i det här avsnittet presenteras utförligare data för varje bolag, vilket 

kan tydliggöra varför graferna ser ut som dem gör. 

 

Vidare kommer även ett par nyckeltal presenteras för respektive bolag, för att läsaren ska 

få en klarare bild över bolagen och se hur stora de är. Detta gör det enklare att jämföra 

bolagen med varandra då man har en klarare bild över hur bolagen faktiskt ser ut. De 

nyckeltal som presenteras är: Nettoomsättning, Resultat efter skatt samt P/E-tal (Aktuell 

aktiekurs/vinst per aktie). 

 

 

  

                                                
57 http://nasdaqomxnordic.com/ 
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SCA 

 

Nyckeltal:
58

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  110 857  Resultat efter skatt (SEKm): 4 830 

P/E-tal:   14 

 

Aktiekursens utveckling:
59

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs  Datum:  Kurs 
2008-03-14  103,29  2009-01-30  64,75 
2008-03-31  108,05  2009-02-27  59,01 
2008-04-30  100,94  2009-03-31  62,27 
2008-05-30  96,62  2009-04-30  79,15 
2008-06-30  84,99  2009-05-29  87,21 
2008-07-31  68,3  2009-06-30  81,52 
2008-08-29  72,89  2009-07-31  92,6 
2008-09-30  73,35  2009-08-31  93,1 
2008-10-31  57,26  2009-09-30  94,31 
2008-11-28  64,49  2009-10-30  98,72 
2008-12-30  66,89  2009-11-30  96,28 
    2009-12-30  95,96 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
60

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 

År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 4,00 Kr  Q1: 3,59%  Q1: 21,17 % 

2007 - 4,40 Kr  Q2: -1,37 %  Q2: 12,75 % 

2008 - 3,50 Kr  Q3: 7,34 %  Q3: 7,11 % 

2009 -  3,70 Kr  Q4: 9,31%  Q4: 3,75 % 
 

 

Bolagets ägarstruktur  

 

De största ägarna i SCA är större svenska bolag, banker (främst i form av fonder och stiftelser) samt 

investmentbolag. Bland SCA’s större ägare återfinns även de svenska allmänna pensionsfonderna 

Andra och Tredje AP-fonden samt den norska staten. Det man kan se är att i SCA är det främst ett 

investmentbolag och ett antal banker som innehar det största ägandet medan pensionsfonderna och 

den norska staten har ett betydligt mindre innehav av aktier. För en komplett lista över SCA’s tio 

största ägare se bilaga 9.2. 

                                                
58 http://www.sca.com/ 
59 Nasdaqomxnordic.com - SCA 
60 Årsredovisning - SCA 
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Stora Enso 

 

Nyckeltal:
61

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  89 451  Resultat efter skatt (SEKm):8 782 

P/E-tal:   17,4 

 

Aktiekursens utveckling:
62

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs  Datum:  Kurs 
2008-03-14  76,51  2009-01-30  51,11 
2008-03-31  69,1  2009-02-27  37,62 
2008-04-30  74,09  2009-03-31  29,51 
2008-05-30  73,06  2009-04-30  46,22 
2008-06-30  56,39  2009-05-29  45 
2008-07-31  54,41  2009-06-30  41,65 
2008-08-29  66,17  2009-07-31  47,07 
2008-09-30  67,33  2009-08-31  49,3 
2008-10-31  67,64  2009-09-30  48,8 
2008-11-28  63,83  2009-10-30  55,59 
2008-12-30  61,36  2009-11-30  54,41 
    2009-12-30  50,41 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
63

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 

År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 4,00 Kr  Q1: 3,74 %  Q1: 9,42 % 

2007 - 4,00 Kr  Q2: -3,89 %  Q2: 5,00 % 

2008 - 2,00 Kr  Q3: -10,42 %  Q3: 12,20 % 

2009 - 2,00 Kr  Q4: -7,25 %  Q4: 4,21 % 
 

 

Bolagets ägarstruktur  
 

De största ägarna i Stora Enso är främst två typer av aktörer, statliga aktörer och stiftelser, den totalt 

sätt största ägaren är den finska staten, främst då genom olika bolag helt ägda av finska staten, den 

svenska statens pensionsprogram finns även med som en av de mindre ägarna. Den största enskilda 

ägaren är en är ett svenskt bolag som ägs utav en svensk stiftelse vars mål är att främja forskning 

och utbildning. För en komplett lista över Stora Enso’s tio största ägare se bilaga 9.2. 

                                                
61 http://www.storaenso.com/ 
62 Nasdaqomxnordic.com - Stora Enso 
63 Årsredovisning - Stora Enso 
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Holmen 
 

Nyckeltal:
64

  

 

Nettoomsättning (SEKm):  18 071  Resultat efter skatt (SEKm): 1 006 

P/E-tal:   15 

 

Aktiekursens utveckling:
65

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs  Datum:  Kurs 
2008-03-14  200,7  2009-01-30  172,28 
2008-03-31  204,68  2009-02-27  150,65 
2008-04-30  195,59  2009-03-31  136,98 
2008-05-30  204,99  2009-04-30  181,28 
2008-06-30  177,27  2009-05-29  188,93 
2008-07-31  179,46  2009-06-30  170,81 
2008-08-29  206,06  2009-07-31  198,28 
2008-09-30  220,27  2009-08-31  203,19 
2008-10-31  216,73  2009-09-30  192,16 
2008-11-28  192,56  2009-10-30  192,05 
2008-12-30  196,28  2009-11-30  173,2 
    2009-12-30  183,64 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
66

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 
År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 12,0 Kr  Q1: 3,75 %  Q1: 11,06 % 

2007 - 12,0 Kr  Q2: -7,32 %  Q2: 10,19 % 

2008 - 9,00 Kr  Q3: -8,76 %  Q3: 2,013 % 

2009 - 7,00 Kr  Q4: -5,24 %  Q4: 3,67 % 

 

 
Bolagets ägarstruktur  

 

De största ägarna i Holmen är ett svenskt investmentbolag som äger mer än hälften av alla aktier i 

Holmen. Som ägare finns även svenska storbankerna och flertalet pensionsbolag, när det gäller 

pensionsfonder är ägandet fördelat så att privata pensionsbolag innehar ett betydligt större ägande 

jämfört med de statliga pensionsfonderna. Holmens näst största ägare är en stiftelse med målet att 

främja forskning och utveckling i de norra delarna av Sverige. För en komplett lista över Holmens 

tio största ägare se bilaga 9.2. 

                                                
64 http://holmen.se/ 
65 Nasdaqomxnordic.com - Holmen 
66 Årsredovisning - Holmen 



 

Sida 27 av 55 

 

Billerud 
 

Nyckeltal:
67

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  7 760  Resultat efter skatt (SEKm): 165 

P/E-tal:   26,1 

 

Aktiekursens utveckling:
68

 
 
2008    2009 
Datum:  Kurs   Datum:  Kurs 
2008-03-14  64,11  2009-01-30  16,98 
2008-03-31  67,15  2009-02-27  17,81 
2008-04-30  64,23  2009-03-31  17,84 
2008-05-30  53,99  2009-04-30  37,78 
2008-06-30  45,56  2009-05-29  44,72 
2008-07-31  40,19  2009-06-30  37,57 
2008-08-29  50,87  2009-07-31  40,9 
2008-09-30  48,62  2009-08-31  36,09 
2008-10-31  41,86  2009-09-30  37,84 
2008-11-28  27,47  2009-10-30  39,61 
2008-12-30  21,16  2009-11-30  47,36 
    2009-12-30  52,37 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
69

  Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 

År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 2,45 Kr  Q1: 3,92 %  Q1: 12,09 % 

2007 - 2,45 Kr   Q2: -27,54 %  Q2: 10,55 % 

2008 - 0,00 Kr  Q3: 4,33 %  Q3: 2,41 % 

2009 -  0,50 Kr  Q4: -12,21 %  Q4: 0,46 % 

 

 

Bolagets ägarstruktur  
 

Ägarbilden i Billerud visar att den största ägaren är ett österrikiskt investmentbolag, efter dem 

kommer flera jämnstora aktörer, främst banker, pensionsbolag och några bolag från det svenska 

näringslivet, men även den svenska och norska staten. Den svenska staten representeras genom 

ägandet av Apoteket ABs pensionsfond i Billerud. För en komplett lista över Billerud tio största 

ägare se bilaga 9.2. 

                                                
67 http://billerud.se/ 
68 Nasdaqomxnordic.com - Billerud 
69 Årsredovisning - Billerud 
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Nordea 

 

Nyckeltal:
70

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  90 730  Resultat efter skatt (SEKm): 23 180 

P/E-tal:   11,85 
 

Aktiekursens utveckling:
71

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs   Datum:  Kurs 
2008-03-14  90,43  2009-01-30  44,75 
2008-03-31  95,2  2009-02-27  44,88 
2008-04-30  99,65  2009-03-31  39,32 
2008-05-30  97,54  2009-04-30  61,11 
2008-06-30  83,9  2009-05-29  59,97 
2008-07-31  86,55  2009-06-30  61,13 
2008-08-29  86,08  2009-07-31  69,25 
2008-09-30  82,88  2009-08-31  74,65 
2008-10-31  61,36  2009-09-30  70,78 
2008-11-28  58,71  2009-10-30  77,56 
2008-12-30  55,4  2009-11-30  72,99 
    2009-12-30  73,64 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
72

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 
År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 4,90 Kr  Q1: 4,50 %  Q1: 16,22 % 

2007 - 5,00 Kr   Q2: -12,24 %  Q2: 11,96 % 

2008 - 2,00 Kr   Q3: 34,01 %  Q3: 9,48 % 

2009 -  2,50 Kr   Q4: -0,10 %  Q4: 3,79 % 
 
 

Bolagets ägarstruktur  
 
 

De största ägarna i Nordea är främst svenska staten och ett finskt försäkringsbolag. Som större 

ägare finns även ett flertal bankaktörer och pensionsbolag. I Nordea är det statliga inflytandet 

väldigt stort då både svenska och norska Staten är ägare, svenska staten är den enskilt största 

ägaren, dels genom ett stort direkt ägande och dels genom Fjärde AP-fonden och den norska staten 

genom den norska oljefonden. För en komplett lista över Nordeas tio största ägare se bilaga 9.2. 

                                                
70 http://www.nordea.com/ 
71 Nasdaqomxnordic.com - Nordea 
72 Årsredovisning - Nordea 
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SEB 

 

Nyckeltal:
73

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  44 213  Resultat efter skatt (SEKm): 1 178 

P/E-tal:   75,8 
 

Aktiekursens utveckling:
74

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs   Datum:  Kurs 
2008-03-14  158,17  2009-01-30  36,54 
2008-03-31  155,02  2009-02-27  37,72 
2008-04-30  145,31  2009-03-31  25,71 
2008-05-30  136,58  2009-04-30  32,78 
2008-06-30  111,2  2009-05-29  33,1 
2008-07-31  125,27  2009-06-30  33,6 
2008-08-29  116,71  2009-07-31  40,1 
2008-09-30  106,02  2009-08-31  50,52 
2008-10-31  74,34  2009-09-30  47,62 
2008-11-28  68,38  2009-10-30  45,11 
2008-12-30  59,68  2009-11-30  45,39 
    2009-12-30  44,75 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
75

  Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 
År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 4,24 Kr   Q1: 3,39 %  Q1: 1,54 % 

2007 - 4,60 Kr   Q2: -14,07 %  Q2: 17,62 % 

2008 - 0,00 Kr   Q3: 17,74 %  Q3: 10,84 % 

2009 -  1,00 Kr   Q4: -21,26 %  Q4: 3,39 % 
 

 

Bolagets ägarstruktur  

 

Ägarbilden i SEB visar att de största ägarna är svenska näringslivsaktörer, representerade genom 

investmentbolag, sedan består ägandet främst av en stiftelse knuten till SEB som förvaltar deras 

tjänstepension, samt ett flertal olika bankers pensionsfonder. För en komplett lista över SEB's tio 

största ägare se bilaga 9.2. 

 

 

                                                
73 http://www.sebgroup.com/ 
74 Nasdaqomxnordic.com - SEB 
75 Årsredovisning - SEB 
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Handelsbanken 

 

Nyckeltal:
76

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  32 335  Resultat efter skatt (SEKm): 10 244 

P/E-tal:   12,4 

 

Aktiekursens utveckling:
77

 
 

2008    2009 
Datum:  Kurs   Datum:  Kurs 
2008-03-14  165,09  2009-01-30  92,94 
2008-03-31  171,27  2009-02-27  107,28 
2008-04-30  166,23  2009-03-31  115,63 
2008-05-30  167,1  2009-04-30  145,82 
2008-06-30  142,48  2009-05-29  146,49 
2008-07-30  152,98  2009-06-30  146,34 
2008-08-29  155,74  2009-07-31  174,78 
2008-09-30  155,1  2009-08-31  188,12 
2008-10-31  141,49  2009-09-30  179,61 
2008-11-28  133,49  2009-10-30  186,39 
2008-12-30  124,91  2009-11-30  201,53 
    2009-12-30  205,41 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
78

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 

År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 8,00 Kr  Q1: 3,94 %  Q1: 21,29 % 

2007 - 8,50 Kr + 5,00 Kr  Q2: -6,35 %  Q2: 16,26 % 

2008 - 7,00 Kr  Q3: 9,24 %  Q3: 6,88 % 

2009 -  8,00 Kr  Q4: -1,13 %  Q4: 2,36 % 

 

 

Bolagets ägarstruktur  

 

Ägarbilden i Handelsbanken visar att det finns två stora ägare den ena ägaren är en stiftelse som 

styrs av Handelsbankens anställda och den andra är en svensk närinnngslivsaktör, utöver det finns 

ett spritt ägande från olika pensions- och försäkringsbolag. Den svenska staten har ett litet 

inflytande i Handelsbanken genom den Fjärde AP-fonden. För en komplett lista över 

Handelsbankens tio största ägare se bilaga 9.2. 

 

                                                
76 http://handelsbanken.se/ 
77 Nasdaqomxnordic.com - Handelsbanken 
78 Årsredovisning - Handelsbanken 
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Swedbank 
 

Nyckeltal:
79

 

 

Nettoomsättning (SEKm):  34 782  Resultat efter skatt (SEKm): - 10 442 

P/E-tal:   -6,7 

 

Aktiekursens utveckling:
80

 
 
2008    2009 
Datum:  Kurs   Datum:  Kurs 
2008-03-14  165,98  2009-01-30  30,2 
2008-03-31  166,68  2009-02-27  23,65 
2008-04-30  152,81  2009-03-31  27,32 
2008-05-30  148,1  2009-04-30  46,11 
2008-06-30  114,85  2009-05-29  45,05 
2008-07-30  126,07  2009-06-30  45,63 
2008-08-29  115,57  2009-07-31  56,19 
2008-09-30  86,46  2009-08-31  75,26 
2008-10-31  62,47  2009-09-30  66,82 
2008-11-28  57,56  2009-10-30  62,29 
2008-12-30  44,56  2009-11-30  66,4 
    2009-12-30  70,22 
 

Bolagets aktieutdelning under angiven mätperiod:
81

 Aktieägarnas avkastningskrav (CAPM): 
 
År:  Utdelning i SEK/aktie 2008  2009 

2006 - 9,00 Kr  Q1: 3,41 %  Q1: 10,48 % 

2007 - 8,50 Kr  Q2: -19,86 %  Q2: 17,82 % 

2008 - 0,00 Kr  Q3: 20,30 %  Q3: 11,32 % 

2009 -  0,00 Kr  Q4: -14,25 %  Q4: 2,14 % 

 

 

Bolagets ägarstruktur  

 

Ägarbilden i Swedbank visar att fristående sparbanker är stora ägare, sedan är ägandet spritt till stor 

del bland olika fonder utgivna av svenska storbanker samt försäkrings- och finansbolag. Även i 

Swedbank finns en av AP-fonderna presenterade som ägare, dock som den minsta av Swedbank's 

tio största ägare. För en komplett lista över Swedbank tio största ägare se bilaga 9.2. 

                                                
79 http://www.swedbank.se/ 
80 Nasdaqomxnordic.com - Swedbank 
81 Årsredovisning - Swedbank 
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5. Analys 
 

I följande avsnitt kommer insamlad data att analyseras och diskuteras med hjälp av de teorier 

som varit aktuella i studien. 

 

5.1 Analys av ägarstrukturen. 
 

Samtliga undersökta bolag har till en viss grad olika fonder utfärdade av diverse banker 

som storägare. 

De svenska allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) återfinns i de flesta bolag. I alla 

bolag förutom Stora Enso, Billerud och SEB finns minst en AP-fond med som storägare. I 

Stora Enso finns svenska statens pensionsfond med som en av storägarna och i Billerud 

finns det statligt ägda bolaget Apoteket AB's pensionsfond med, detta innebär att det i 

nästan samtliga bolag finns ett visst intresse sätt utifrån den svenska statens perspektiv. 

Undantaget är SEB där ingen av storägarna är direkt relaterad till den svenska staten. I 

vissa bolag är statliga intressen större än i andra, exempelvis återfinns svenska staten som 

storägare i Nordea samtidigt som den finska staten är storägare i Stora Enso samt att den 

norska staten har ett stort innehav av aktier i både i SCA, Billerud och i Nordea genom den 

Norska Oljefonden. 

 

Vidare framgår det att i sju av de åtta undersökta bolagen finns det aktörer från näringslivet 

som innehar ett så pass stort ägande i bolagen att de innehar mer än 10 procent av rösterna. 

Det är enbart i Swedbank där det saknas någon enskild näringslivsaktör med 10 procent 

eller mer av rösträtterna, medan det i SEB, Nordea, Billerud samt Holmen finns aktörer 

med cirka 20 procent av rösterna. I Holmen finns det även en enskild aktör som innehar 52 

procent av rösterna vilket ger denna majoritet i bolaget. I SCA och Stora Enso återfinns 

enskilda ägare med cirka 30 procent av rösterna. I Handelsbanken finns två storägare med 

10,7 respektive 10,3 procent av rösterna, ena aktören är Svenskt Näringsliv och den andra 

är en Stiftelsen Oktogonen som styrs av Handelsbankens egna anställda. 

 

Om man ser till de bolag som klarat finanskrisen bäst sätt till aktiekursens utveckling har 

Handelsbanken klarat sig bäst, därefter följt av SCA och Holmen som hamnar ungefär på 

samma nivå. Sedan kommer Nordea och Billerud som båda föll med ca 18 procent under 

finanskrisen som helhet. Därefter kom Stora Enso och sist Swedbank samt SEB som föll 
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rejält. Nedan finns en tabell som illustrerar hur respektive aktie utvecklats under 

finanskrisen. 

 

Bolag Förändring, % 

Billerud - 18 

Handelsbanken + 24 

Holmen - 8 

Nordea - 18 

SCA - 7 

SEB - 71 

Stora Enso - 34 

Swedbank - 58 

 

Tabell 1: Kursutveckling av undersökta bolag under finanskrisen. 

 

Statliga ägare agerar utifrån andra strategier än storägare generellt. Staten som ägare väger 

inte bara in den ekonomiska risken eller möjligheten när de planerar en investering. Här är 

det lika viktigt att kalkylera för ett socialt ansvartagande
82

. Detta kan till exempel vara 

långsiktigt ägande, miljömässigt ägande eller stödägande av bolag på svensk landsbyggd. 

Den svenska staten har stora innehav i Stora Enso och Billerud genom statliga 

pensionsfonder. I Nordea är den svenska staten direkt storägare med cirka 20 procent av 

rösterna. De nämnda bolagen med delvis statligt inflytande har jämfört med övriga bolag i 

studien gått medelbra, detta kan vara ett resultat av att staten inte enbart ser till ekonomiska 

vinster utan även investerar för att säkerställa stabillitet på marknaden. 

Holmen är det bolag i studien med den största enskilda ägaren (52 procent av rösterna), L 

E Lundbergsföretagen. Detta kan jämföras med ägandeformen i ett familjeföretag
83

. Sett 

till agentteorin kan man säga att det har varit enklare för Holmen som bolag att 

kommunicera med majoriteten av ägarna på en gång och att bolaget kunnat hålla nere 

agentkostnaderna och sedermera fokusera på bolagets bästa istället för att fokusera på olika 

intressenters intressen. Holmens aktiekursförändring under finanskrisen slutade på minus 8 

procent vilket generellt sett är väldigt bra. 

                                                
82 Andersson et al. 2003 
83 Ibid 
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5.2 Analys av utdelningspolicyn. 
 

Sett till aktieutdelningarna i de undersökta bolagen kan man dela upp dem i tre grupper. 

Dels finns de bolag som haft en nästan lika stark aktieutdelning under finanskrisen som 

innan (Grupp 1: Upp till 20 procent lägre än innan), dels de bolag som haft en 

aktieutdelning, dock betydligt lägre än före krisen (Grupp 2: Upp till 60 procent lägre än 

innan) och slutligen Grupp 3 med de bolag som nästan inte haft någon som helst 

aktieutdelning eller inte haft någon aktieutdelning alls. Anledningen till att bolagen 

oberoende av bransch blivit grupperade enligt ovan benämning är för att få en överskådlig 

bild och para ihop de bolag var utdelningspolicy utvecklats på ett likvärdigt sätt. 

För att få en överblick över hur bolagens aktieutdelningar står sig jämfört med respektive 

bolags aktiekursutveckling presenteras nedan en tabell över hur respektive aktie har 

utvecklats samt hur stor förändring respektive bolag haft i aktieutdelning. 

 

 Förändring i utdelning, % Förändring i aktiekurs, % 

Grupp 1:   

SCA - 15 - 7 

Handelsbanken - 10 + 24 

Grupp 2:   

Stora Enso - 50 - 34 

Holmen - 33 - 8 

Nordea - 55 - 18 

Grupp 3:   

Billerud - 90 - 18 

SEB - 90 - 71 

Swedbank - 100 - 58 

 

Tabell 2: Aktiekursutveckling under finanskrisen i förhållande till förändring i 

aktieutdelning under samma period. 

 

 

Enligt signaleringsteorin sänder ett bolags aktieutdelningar ut signaler om ett bolags 

finansiella ställning, vilket i sin tur påverkar värdet av bolaget. Den information som en 

utdelning signalerar anses tillförlitlig information om att ledningen ser positivt på bolagets 
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framtid
84

. Att tolka från tabell 2 var SCA och Handelsbanken de bolag som klarade sig bäst 

(utifrån ett aktiekurs perspektiv) under finanskrisen och även de bolag som sänkte 

aktieutdelningen minst. Det är genom empiri som signaleringsteorin bäst kan förklaras då 

den nästan alltid stödjer teorin om att aktieutdelning innebär ett ökat värde för bolaget. 

Att SCA och Handelsbanken valde att sänka sina utdelningar enbart med 15 respektive 10 

procent stödjer den tes om att företagsledningarna förväntade sig att aktiekurserna skulle 

hålla sig relativt stabila trots finanskrisen. På samma sätt kan antas att SEB och 

Swedbank's ledning förutspådde att aktiekursen skulle gå ner över 50 procent då bolagen 

sänkte aktieutdelningen med 90 respektive 100 procent.  

En tolkning av tabell 2 och förhållandet aktieutdelning – aktiekurs för de undersökta 

bolagen är att de bolag inom Svenska Bankföreningen var bättre på att förutspå hur det 

skulle gå för bolagen under finanskrisen så deras aktieutdelningar i större grad motsvarar 

aktiekurserna under samma period. Billerud som sänkte sin aktieutdelning med 90 procent 

hade samma nedgång i aktiekurs som Nordea hade, även då Nordea valde att enbart sänka 

sin aktieutdelning med 55 procent. En skillnad kan även ses bland SCA och Holmen vars 

aktiekurser gick ner 7 respektive 8 procent fast skillnaden i nedgång på aktieutdelningen 

var 15 respektive 33 procent.  

I denna studie blir signaleringsteorin alltså bättre applicerbar på bolagen i Svenska 

Bankföreningen än på bolagen i Skogsindustrierna.  

 

Enligt signaleringsteorin indikerar en minskad utdelning att företagsledningen ser en 

sänkning i bolagets kassaflöde i framtiden, vilket är en negativ förväntning som troligtvis 

sänker marknadsvärdet på aktien
85

. En utdelningspolicy har därför en indirekt påverkan på 

ett bolags aktiepris genom de negativa förväntningar. Detta kan illustreras genom att se till 

Handelsbankens och SCA’s utdelningspolicy som mer eller mindre var intakt under 

finanskrisen och vars aktier klarade finanskrisen allra bäst. Dock måste man vara lite 

kritisk och se att bara för ett bolag inte har hög aktieutdelning innebär det inte direkt att 

aktien går sämre, som i fallet med Billerud som nästan inte hade någon utdelning under 

finanskrisen men ändå klarade sig relativt bra. Ser man till irrelevansteorin ska bolagets 

värde vara helt oberoende av dess utdelningspolicy, sett till utförd studie kan man i det här 

fallet fastslå att irrelevansteorin till viss grad kan stämma.  

                                                
84 Alkebäck, 1997 
85 Hamberg, 2001 
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5.3 Analys av aktieägarnas avkastningskrav. 
 

Enligt CAPM finns det ett linjärt samband mellan den förväntade avkastningen och aktiens 

risk, därefter räknar man fram avkastningskravet med hjälp av en riskfri ränta, aktiens beta 

värde, riskpremie som består av marknadens ränta/avkastning samt den riskfria räntan.  

 

Nedan illustreras en tabell med de undersökta bolagens genomsnittliga avkastningskrav 

under finanskrisen.  

 

Bolag Genomsnittligt avkastningskrav, % 

Billerud 0,06 

Handelsbanken 6,56 

Holmen 1,17 

Nordea 8,45 

SCA 7,96 

SEB 2,39 

Stora Enso 1,63 

Swedbank 3,92 

 

Tabell 3: Respektive bolags genomsnittliga avkastningskrav under finanskrisen. 

 

Se bilaga 9.1 CAPM- och Betauträkningar för att få en tydligare bild över de undersökta 

bolagens förväntade avkastningskrav vid respektive mättillfälle, där presenteras 

uträkningarna för varje bolag kvartalsvis under finanskrisen. 

Om man ser över hela mätperioden kan man se att under vissa perioder upplevdes 

avkastningskravet ha varit relativt lågt hos samtliga bolag, de tre bolag som sticker ut är 

SCA, Nordea och Handelsbanken. Detta behöver dock inte vara speciellt märkligt då 

Nordea, SCA och Handelsbanken är tre av de bolag vars aktier klarade finanskrisen allra 

bäst sätt utifrån aktiekursens perspektiv. Det som är lite anmärkningsvärt är dock att 

Holmen och Billerud som klarade finanskrisen relativt bra har båda de genomsnitt ligt 

lägsta avkastningskraven medan SEB och Swedbank's avkastningskrav hamnar 

mittemellan de högsta och de lägsta avkastningskraven. Därmed är det svårt att se något 

konkret samband mellan bolagens avkastningskrav och aktiekursens utveckling, det går att 
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se att vissa av de bolag som klarat sig bra haft ett högt avkastningskrav, dock inte alla. 

Likväl kan man se att de bolag som gått sämre under finanskrisen har haft ett väldigt lågt 

avkastningskrav.  

 

Vidare kan det påstås att det inte finns någon direkt påverkan av avkastningskravet på 

aktiekursens utveckling, då det finns mättillfällen med aktier som gått relativt bra med 

både höga och låga avkastningskrav. Dock skulle man kunna säga att det finns ett visst 

samband mellan aktier som har högt avkastningskrav och samtidigt går relativt bra. Detta 

innebär inte att alla bolag som går bra har ett högt avkastningskrav. Ser man till de båda 

branscherna har bolagen i Svenska Bankföreningen haft ett generellt sätt högre 

avkastningskrav, likväl är det svårt att göra en jämförelse då bolagen inom de båda 

branscherna visat upp väldigt varierande avkastningskrav.     

 

5.4 Sammanfattning av analysen. 
 

Sammanfattningsvis kan sägas att när man ser till utdelningarna i de undersökta bolagen 

kan man dela upp dem i tre grupper. Dels har vi de bolag som haft en nästan lika stark 

aktieutdelning under finanskrisen som innan, de som haft relativt hög aktieutdelning under 

krisen och de som nästan inte eller inte alls haft någon aktieutdelning under finanskrisen. 

Till gruppen som haft högst aktieutdelning hör Handelsbanken och SCA, till gruppen med 

relativt hög utdelning hör Stora Enso, Holmen och Nordea, slutligen kommer gruppen som 

knappt haft någon aktieutdelning eller ingen utdelning alls, till den gruppen hör Billerud, 

SEB och Swedbank. Handelsbanken och SCA är även de bolag som klarat finanskrisen 

bäst vilket leder till att en koppling finns till signaleringsteorin som säger att en stark 

aktieutdelning indikerar att det går bra för bolaget. Dock klarade även Billerud sig bra 

relativt bra under finanskrisen trots att de knappt hade någon aktieutdelning alls. De man 

kan säga är att bolagen som fortsatt hade hög aktieutdelning under finanskrisen gick även 

bäst men bara för att ett bolag har låg aktieutdelning innebär det inte direkt att aktien i det 

berörda bolaget sjunker. 

Ser man till avkastningskravet var det relativt lågt hos samtliga bolag under finanskrisen, 

de tre bolag som klarade finanskrisen bäst är även de bolag som hade högst 

avkastningskrav. Det som är lite anmärkningsvärt är att Holmen och Billerud som klarade 

finanskrisen relativt bra har båda de genomsnittligt lägsta avkastningskraven medan SEB 
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och Swedbank vars aktier sjönk mest under finanskrisen, deras avkastningskrav hamnar 

mittemellan de högsta och de lägsta avkastningskraven. Därmed är det svårt att se något 

konkret samband mellan bolagens avkastningskrav och aktiekursens utveckling, Dock 

skulle man kunna säga att det finns ett visst samband mellan aktier som har högt 

avkastningskrav och samtidigt går relativt bra. Detta innebär inte att alla bolag som går bra 

har ett högt avkastningskrav.  

I Ägarstrukturen i de olika bolagen kunde man nästan i samtliga finna svenska staten som 

ägare, främst genom de olika AP-fonderna. I Holmen finns det en enskild aktör som 

innehar 52 procent av rösterna vilket ger denna majoritet i bolaget, en stark enskild ägare 

kan möjligen vara en av anledningarna till att Holmen klarade krisen såpass bra som de 

gjorde. Ser man till Handelsbanken som klarade krisen bäst har de två starka ägare som är 

dels en representant från det svenska näringslivet och dels en stiftelse som styrs av 

Handelsbankens egna anställda, med målet att främja bolaget och dess anställdas intressen. 

Ser man till SEB och Swedbank som klarade finanskrisen sämst är SEB det enda bolaget i 

studien som inte har något statligt intresse bland storägarna och Swedbank är det enda 

bolag som inte har någon enskild näringslivs aktör som storägare. 
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6. Slutsatser 

 

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som påvisats i studien, därefter görs en 

återkoppling till studiens inledande syfte, frågeställning och ställda hypoteser. 

 
För att besvara studiens syfte har kvantitativa insamlingar genomförts för att kunna påvisa 

hur aktieägarnas avkastningskrav, bolagens aktieutdelning och dess ägarstruktur påverkat 

aktiens utveckling under den då rådande finanskrisen. Med hjälp av insamlad data har en 

analys genomförts vilket lett till att man kunnat dra slutsatsen att bolagen i fråga klarade 

finanskrisen i följande rangordning sett till aktiekursens utveckling före krisen till efter 

krisen (där ett är högst och åtta är svagast utveckling): 

 

Bolag Kursförändring, % 

1) Handelsbanken + 24 

2) SCA - 7 

3) Holmen - 8 

4) Nordea - 18 

5) Billerud - 18 

6) Stora Enso - 34 

7) Swedbank - 58 

8) SEB - 71 

 

Tabell 4: Rangordnad kursutveckling av undersökta bolag under finanskrisen. 

 

Studien visar att bolag med generellt sätt lågt avkastningskrav hos ägarna klarade sig i 

allmänhet sämre under finanskrisen än de bolag med högt avkastningskrav hos ägarna, 

dock med ett undantag, Holmen med väldigt lågt avkastningskrav klarade sig väldigt bra 

med en aktiekursförändring som slutade på en tredje plats. Handelsbanken, Nordea och 

SCA hör till de tre bolag med högst avkastningskrav, all dessa bolag hamnade i topp i 

respektive bransch. 

Hypotes tre vilket gjorde gällande att ett högt avkastningskrav under finanskrisen innebär 

att aktiekursen kommer klara finanskrisen bättre jämfört med aktier med ett lägre 
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avkastningskrav stämmer väl in på studiens resultat, dock innebär ett lågt avkastningskrav 

inte automatiskt att aktiekursen får en negativ utveckling. Studiens resultat visar även att 

det inte går att utläsa något direkt samband mellan ägarnas avkastningskrav och 

aktiekursens utveckling under finanskrisen då det finns mättillfällen med aktiekurser som 

har gått relativt bra med både höga och låga avkastningskrav. Studien kan konstatera att 

det finns ett visst samband mellan aktier som utvecklats relativt bra och att de då samtidigt 

har haft relativt högt avkastningskrav, ett exempel på detta är Handelsbanken med 

genomsnittligt avkastningskrav på 6,56 procent.  

 

Aktieutdelningen hos de berörda bolagen kan delas in i tre grupper, hög utdelning, relativt 

hög utdelning och låg eller ingen utdelning. Alla dessa nivåer är jämfört med åren innan 

finanskrisen. 

 

 Förändring i utdelning, % 

Hög utdelning:  

SCA - 15 

Handelsbanken - 10 

Relativt hög utdelning:  

Stora Enso - 50 

Holmen - 33 

Nordea - 55 

Låg eller ingen utdelning:  

Billerud - 90 

SEB - 90 

Swedbank - 100 

 

Tabell 5: Gruppering av aktiekursutveckling under finanskrisen. 

 

Hypotes ett vilket gjorde gällande att en hög aktieutdelning under finanskrisen signalerar 

att ett bolag klarar finanskrisen bra och att aktiekursen utvecklas positivt stämmer då de 

bolag som hade hög eller relativt hög utdelning klarade finanskrisen bäst. Dock stämmer 

inte hypotes två då det visar sig att låg aktieutdelning inte nödvändigtvis innebär att 

aktiekursen får en negativ kursutveckling. Exempelvis kan man se på Billerud som nästan 
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inte hade någon aktieutdelning under finanskrisen men vars aktie sjönk 18 procent under 

finanskrisen, det vill säga fjärde bäst utav de bolag som undersökts i studien med den näst 

lägsta utdelningsnivån av alla undersökta bolag. Vidare fastslås att i studien stämmer 

signaleringsteorin delvis, det framgår att en stark aktieutdelning signalerar att de går bra 

för bolaget och att aktien klarar sig bra. Samtidigt visar studien att låg aktieutdelning inte 

nödvändigtvis innebär att aktien går dåligt. Detta leder sedermera till att irrelevansteorin 

kan anses stämma i fallet med Billerud. Vilket då leder till att signaleringsteorin i denna 

studie är mer applicerbar på bolagen i Svenska Bankföreningen än på bolagen i 

Skogsindustrierna. 

 

Ser man på de bolag som ingår i Svenska Bankföreningen var det under 2009 större 

spridning på aktieutdelning jämfört med bolagen hörande till Skogsindustrierna. 

 

Studien visar att bolag med starkt statligt ägande har klarat sig på en ganska medioker nivå 

medan bolag med starka enskilda ägare klarat sig i hög grad bättre. Exempelvis kan man se 

på Holmen med L E Lundbergs företagen som storägare med hela 52 procent av rösterna 

som haft en aktiekursutveckling på tredje plats. Dock är det i detta fall väldigt svårt att dra 

slutsatser av ägarstrukturens påverkan på andra bolag i respektive bransch. Industrivärlden 

är storägare i Handelsbanken som med sin aktiekursutveckling gick bäst i studien jämfört 

med Investor AB som är storägare i SEB som med sin aktiekursutveckling gick sämst i 

studien. 

 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Handelsbanken klarade finanskrisen bäst utav 

alla bolag i studien och gick samtidigt ur finanskrisen som en vinnare med en 

aktiekursutveckling som ökade med 24 procent. Samtidigt som Handelsbanken hade en 

hög procentuell utveckling höll de sin aktieutdelning på nästan samma nivå som tidigare år 

när konjunkturen var som bäst. Även Handelsbankens avkastningskrav var högt jämfört 

med andra bolag i studien.  

Nordea och SCA hade båda två i studien höga avkastningskrav och samtidigt relativt höga 

aktieutdelningar i likhet till tidigare år vilket visade sig att de i studien hamnade på en 

fjärde respektive en andra placering i utveckling av aktiekursen. Att aktieutdelning har haft 

en påverkan på aktiekursen kan man tydligt se i studiens empiri, dock varierar 

avkastningskraven väldigt mycket vilket medfört att det finns bolag med både högt och 

lågt avkastningskrav som haft en positiv aktiekursutveckling. 
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Sett till en branschjämförelse kan man utläsa att båda branschernas aktiekursutveckling 

varit väldigt spridda, med störst utveckling kom Handelsbanken och med lägst SEB, båda 

bolag från Svenska Bankföreningen. Aktieutdelningsnivån mellan branscherna är även den 

väldigt sprid vilket gör det svårt att bestämma vilken bransch som ändrat sig mest på grund 

av den. Avkastningskraven mellan branscherna visar att bolagen hörande till 

Skogsindustriernas ägare har generellt sätt lägre avkastningskrav än ägarna i bolagen inom 

Svenska Bankföreningen. En slutsats som kan dras av detta är att oavsett 

branschtillhörighet har en oförändrad aktieutdelningsnivå påvisat att aktiekursens 

utveckling bör medföra en aktiekursutveckling som är starkare än bolag med en negativt 

förändrad aktieutdelningsnivå under en finanskris. 

 

 



 

Sida 43 av 55 

 

7. Slutdiskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras vad som kunde gjorts annorlunda och i vissa fall bättre under 

studiens gång. Förslag på vidare forskning tas även upp för att presentera sådant som må 

vara intressant. 

 

7.1 Kritik mot egen studie 
 

De resultat och slutsatser som uppkom i studien har i allmänhet överensstämt med de 

tankar som fanns vid studiens början, i vissa hänseenden har man kunnat uppvisa samband 

mellan exempelvis aktieutdelning och en positiv aktiekursutveckling under då rådande 

finanskris. Det hade dock förmodligen givit studien ännu mer om fokus låg på enbart en 

bransch och då samtidigt med en utökad grupp av undersökta bolag. Det hade varit 

fördelaktigt att titta djupare på ett fenomen under finanskrisen inom vald bransch för att 

finna de bakomliggande faktorer som lett fram till den funna empirin. Exempel på sådan 

studie skulle vara att undersöka enbart Handelsbanken och SEB och titta närmare på vilka 

faktorer det var som ledde till att de klarade finanskrisen bäst respektive sämst. 

 

7.2 Övriga tankar 
 

Det är rimligt att anta att inte enbart de faktorer som presenterats i studien påverkar 

utvecklingen på börsen och utvecklingen för en specifik aktie. Som nämnts under avsnittet 

bakgrund så kan plötsliga händelser i den globala världsekonomin skapa oro vilket leder 

till förändringar på aktiemarknaden. För att få en bild över sådana faktorer som kan tänkas 

ha påverkat de olika bolagens aktieutveckling har det valts att illustrera de fyra största 

händelserna på den globala finansmarknaden som nämndes i bakgrunden. Nämligen att 

investmentbanken Bear Stearns togs över av finansbolaget JP Morgan, att den amerikanska 

staten tog över USA's två ++största bolåneinstitut, Freddie Mac och Fannie Mae, en av 

USA’s största och äldsta investmentbank, Leman Brothers gick i konkurs och att tre 

storbanken på Island delvis förstatligades. Detta illustreras genom fyra små röda prickar 

som satts ut vid tidpunkten för respektive händelse.  
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Figur 4: Bankbranschens utveckling 

I figuren ovan ser man hur de fyra bankbolagen förändrats under krisen, det är tydligt att 

runt de tre händelserna under senare delen av 2008 så går samtliga aktier ner. 

 

 

Figur 5: Skogsindustrins utveckling  

I figuren ovan ser man hur de fyra skogsbolagen förändrats under krisen. Här ser man att 

det runt de tre händelserna under senare delen av 2008 är en nedgång bland samtliga bolag 

bortsett från Holmen och Stora Enso som inte påverkas särskilt negativt under den 

specifika tidpunkten. Det syns även att Stora Enso påverkades skarpt tidigt under 2008. 

Om man tittar på graferna ovan så är det generellt så att alla aktier i studien bortsett från 

Stora Enso hade en väldigt svag utveckling i början av 2008, de gick varken upp eller ner 

särskilt mycket. Det verkar även som att de tre händelserna under den andra halvan av 
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2008 påverkat alla bolagen, dock utmärker sig ingen bransch exceptionellt mycket. 

Samtidigt är det omöjligt att veta exakt vad det är vid respektive händelse som gör att vissa 

aktier går kraftigt ner medan vissa klarar sig någorlunda bra. Det skulle vara intressant att 

titta närmare på händelser och jämföra med aktiekursen för att sedan titta närmare på vad 

som hände internt i bolaget vid samma tidpunkt. Att genom en sådan jämförelse se om 

bolaget eller dess ägare hade några direkta intressen eller ägandeskap som påverkats av 

händelserna på den globala marknaden. Exempel på detta skulle kunna vara om en svensk 

bank hade ett samarbete med någon av de amerikanska bankerna som gick omkull eller om 

någon av skogsbolagen ägde aktier i ett bolag som fick problem eller om en av studiens 

bolag hade någon av de globala storbankerna som ägare. 

 

7.3 Förslag på framtida forskning 
 

För framtida ändamål hade en utökad studie varit intressant där undersökningen gått 

breddare med att titta på hur avkastningskrav tett sig innan, under och efter finanskrisen. 

Med denna information hade det med stor sannolikhet varit enklare att dra slutsatser på 

förändringar i avkastningskrav och dess påverkan på aktieutdelningsnivån. Det skulle även 

vara intressant att studera närmare hur bolagen gått tillväga när de bestämt 

utdelningspolicy, genom att genomföra intervjuer med insatta personer och då få en bild 

över om ägarna påverkar valet av utdelningspolicy och då till vilken grad. 
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9. Bilagor 

 

9.1 CAPM- och Betauträkningar. 

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 -0,77443 0,042807 0,03896 0,003847  -0,00297923  3,598076779 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 0,316104 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,05387677  -1,375676576 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 -0,09006 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  0,02856092  7,346091609 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 -0,66673 -0,04519 0,0378 -0,08299  0,05533192  9,31319227 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,885728 0,235658 0,0244 0,211258  0,18711713  21,15171258 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 0,932628 0,134607 0,03048 0,104127  0,09711176  12,75917558 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 0,659914 0,089665 0,03509 0,054575  0,03601481  7,110480655 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 -0,32343 0,019644 0,03314 -0,0135  0,00436501  3,750501128 

            

            

Stora Enso          

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 -0,39245 0,042807 0,03896 0,003847  -0,00150976  3,745024485 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 0,463713 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,07903524  -3,891524372 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 0,470335 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  -0,1491517  -10,42516974 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 1,328874 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,11028325  -7,248325326 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,330474 0,235658 0,0244 0,211258  0,06981528  9,421527629 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 0,187782 0,134607 0,03048 0,104127  0,01955318  5,003317631 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 1,593645 0,089665 0,03509 0,054575  0,08697318  12,20631759 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 -0,66416 0,019644 0,03314 -0,0135  0,0089635  4,210350336 
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Holmen           

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 -0,39156 0,042807 0,03896 0,003847  -0,00150633  3,745366868 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 0,664842 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,11331567  -7,319567048 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 0,417843 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  -0,13250554  -8,760553898 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 1,08754 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,09025494  -5,24549446 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,408135 0,235658 0,0244 0,211258  0,08622178  11,06217838 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 0,686667 0,134607 0,03048 0,104127  0,07150057  10,19805747 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 -0,27405 0,089665 0,03509 0,054575  -0,01495628  2,013372125 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 -0,26551 0,019644 0,03314 -0,0135  0,00358332  3,672332296 

            

            

Billerud           

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 0,062665 0,042807 0,03896 0,003847  0,00024107  3,920107226 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 1,469343 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,25043482  -21,03148209 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 0,005136 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  -0,00162872  4,327128192 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 1,926903 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,15991368  -12,211368 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,456914 0,235658 0,0244 0,211258  0,09652674  12,09267378 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 0,720852 0,134607 0,03048 0,104127  0,07506016  10,55401562 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 -0,20057 0,089665 0,03509 0,054575  -0,01094611  2,414389225 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 2,113174 0,019644 0,03314 -0,0135  -0,0285194  0,46206037 
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Nordea           

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 1,584912 0,042807 0,03896 0,003847  0,00609716  4,505715646 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 0,953642 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,16253874  -12,24187425 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 -0,93057 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  0,2951005  34,00005028 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 0,467414 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,03879069  -0,099068786 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,652398 0,235658 0,0244 0,211258  0,1378243  16,22242967 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 0,85595 0,134607 0,03048 0,104127  0,08912751  11,96075057 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 1,094766 0,089665 0,03509 0,054575  0,05974685  9,483685445 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 -0,35063 0,019644 0,03314 -0,0135  0,0047321  3,787210248 

            

            

Handelsbanken          

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 0,127551 0,042807 0,03896 0,003847  0,00049069  3,94506887 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 0,607934 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,10361627  -6,349627096 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 -0,14975 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  0,04748842  9,23884214 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 0,592051 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,04913431  -1,133431249 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,8923 0,235658 0,0244 0,211258  0,18850551  21,29055134 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 1,26875 0,134607 0,03048 0,104127  0,13211113  16,25911313 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 0,618072 0,089665 0,03509 0,054575  0,03373128  6,88212794 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 0,704386 0,019644 0,03314 -0,0135  -0,00950639  2,363360654 
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SEB            

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 -1,31507 0,042807 0,03896 0,003847  -0,00505907  3,390092571 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 1,06086 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,18081298  -14,06929784 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 -0,41778 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  0,13248556  17,73855605 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 3,017739 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,25044216  -21,26421596 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 -0,04235 0,235658 0,0244 0,211258  -0,00894678  1,54532237 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 1,399576 0,134607 0,03048 0,104127  0,14573365  17,62136502 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 1,34449 0,089665 0,03509 0,054575  0,07337554  10,84655418 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 -0,05533 0,019644 0,03314 -0,0135  0,00074673  3,388673368 

            

            

Swedbank          

2008   Rf Beta Rm Rf Rm - Rf 
(riskpremie) 

Riskpremie X 
Beta 

CAPM i % 

 Q1 CAPM 
= 

0,03896 -1,25841 0,042807 0,03896 0,003847  -0,0048411  3,411889673 

 Q2 CAPM 
= 

0,04012 1,400918 -0,13032 0,04012 -0,17044  -0,23877246  -19,86524639 

 Q3 CAPM 
= 

0,0449 -0,49869 -
0,272218 

0,0449 -0,31712  0,15814358  20,30435784 

 Q4 CAPM 
= 

0,0378 2,17283 -0,04519 0,0378 -0,08299  -0,18032316  -14,25231617 

2009            

 Q1 CAPM 
= 

0,0244 0,380609 0,235658 0,0244 0,211258  0,0804067  10,48066961 

 Q2 CAPM 
= 

0,03048 1,41876 0,134607 0,03048 0,104127  0,14773122  17,82112225 

 Q3 CAPM 
= 

0,03509 1,43165 0,089665 0,03509 0,054575  0,0781323  11,32222988 

 Q4 CAPM 
= 

0,03314 0,865842 0,019644 0,03314 -0,0135  -0,0116854  2,145459637 
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9.2 Ägarstruktur. 

 

I nedanstående bilaga presenteras undersökta bolags ägarstruktur, samtliga uppgifter har tagits från 

respektive aktiebolags årsredovisning per 2009-12-31. Den data som presenteras är avbildad på 

samma sätt som i årsredovisningarna. 

 

SCA 
 

Ägare   Antal  röster Röster (%) Antal aktier  Innehav (%) 
AB Industrivärden  474 700 000  29,08   68 800 000  9,76 
Handelsbanken*   220 649 640  13,52   34 195 812  4,85 
Alecta   46 220 120  2,83   23 540 012  3,34 
SEB Fonder och Livförsäkring*  95 359 372  5,84   16 626 292  2,36 
Swedbank*   15 335 228  0,94   15 307 967  2,17 
Government of Norway  10 265 222  0,63   10 265 222  1,46 
Andra AP-fonden  12 808 528  0,78   8 715 166  1,24 
Skandia   59 692 590  3,66   7 835 418  1,11 
Tredje AP-fonden  15 245 097  0,93   7 617 984  1,08 
Nordea fonder   14 381 684  0,88   4 697 594  0,67 
* = Inklusive fonder & stiftelser. 

 

 

Stora Enso 
 
Name   A share R share % of shares % of votes 
Foundation Asset Management  63 123 386 17 000 000 10.1 27.2 
Solidium Oy**   55 595 937 41 483 501   12.3 25.1 
Social Insurance Institution of Finland 23 825 086 2 775 965 3.4 10.1 
Varma Mutual Pension Insurance Company 15 572 117 140 874  2.0 6.5 

Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3 492 740 20 607 108 3.1 2.3 
MP-Bolagen i Vetlanda AB (Werner von Seydlitz) 3 655 000 2 348 184 0.8 1.6 
Erik Johan Ljungberg's Education Fund 1 780 540 2 336 224 0.5 0.8 
Bergslaget's Healthcare Foundation  626 269 1 609 483 0.3 0.3 
Kaleva Mutual Insurance Company   618 789 0 0.1 0.3 
The State Pension Fund  0  6 100 000 0.8 0.3 

 

 

Holmen 
 
Namn   % aktier  % av röster 

L E Lundbergföretagen  28  52 

Kempestiftelserna  7  16,9 

Handelsbanken med pensionsstiftelse 3,1  9,1 

Silchester International Investors 10,1  3 

Alecta   3,6  1 

SEB fonder   1,5  0,4 

Fjärde AP-fonden  1,4  0,4 

DFA fonder   1,3  0,4 

Swedbank Robur fonder  1,2  0,3 
Andra AP-fonden  1,2  0,3 

Summa    58,4  83,7 
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Billerud 
 
Owner/manager/deposit bank  No. of shares (millions) Percentage of shares on market  
Frapag Beteiligungsholding AG  21.4   20.8 

Citibank    3.1   3.0 
Government of Norway   2.2   2.1 
Proad AB    2.0   1.9 
Mellon    1.7   1.7 
SEB Funds/SEB Trygg Liv/Securities  1.6   1.5 
Handelsbanken Funds   1.5  1.4 
Swedbank incl Swedbank Robur Funds1)  1.3   1.3 
Avanza    1.3   1.2 

Apoteket AB’s pension foundations  1.1   1.0 

Total top 10    37.0   36.0 

 

 

Nordea 
 
Shareholder   No of shares (Million)  Holdings (%) 
Sampo plc   809,4   20,1 
Swedish state   799,2   19,9 
Nordea-fonden   158,2   3,9 
Swedbank Robur Funds  135,2   3,4 

AMF Insurance & Funds  67,2   1,7 
Norwegian Petroleum Fund  54,6   1,4 
SHB Funds   49,6   1,2 
SEB Funds   49,5   1,2 
Nordea Funds   47,1   1,2 
Fourth AP-Found   43,7   1,1 

 

 

SEB 
 
Name  No. of shares Of which Series C shares       Per cent of number of all: 
     Shares  Votes 

Investor AB   456,089,264  2,725,000  20.8 20.9 
Trygg Foundation   201,928,357  0   9.2  9.3 
Alecta   131,625,000  0   6.0  6.1 
Swedbank/RoburFunds  94,017,883  0   4.3  4.3 
AMF Insurance and Funds  59,204,615  0   2.7  2.7 
AFA Insurance   46,085,425  875,560   2.1  2.1 
SEB Funds   37,342,361  0   1.7  1.7 
SHB Funds   33,091,445  0   1.5  1.5 
Wallenberg foundations  33,057,244  5,871,173   1.5  1.5 
Nordea Funds   31,082,354  0   1.4  1.4 
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Handelsbanken 
 
Ägare   Antal aktier  % av röster % av kapital 
Stiftelsen Oktogonen  65 800 000  10,7 10,6 

Industrivärlden   63 154 709  10,3 10,1 
Alecta   22 858 000  3,7 3,7 
Swedbank Robur fonder  20 853 077  3,4 3,3 
AFA försäkring   14 550 058  2,4 2,3 
Lundbergs med flera  13 432 000  2,2 2,2 
AMF med fonder   13 429 702  2,2 2,2 
Handelsbankens fonder inkl XACT  13 240 112  2,2 2,1 
SEB Investment Management  7 880 572  1,3 1,3 

Andra AP-fonden   6 976 357  1,1 1,1 

 

 

Swedbank 
 
Aktieägare den 31 december 2009 Andel av kapital och röster, % 2009 

Folksam Försäkring   8,6 
Fristående Sparbanker   7,8 
Swedbank Robur Fonder  4,5 
Svensk Exportkredit   3,3 
AMF Försäkring & Fonder   3,0 
Sparbanksstiftelserna   2,8 
Skandia Liv    2,4 
Alecta    2,4 
Nordea fonder    2,3 
Andra AP-fonden    2,0 

 


