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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar huvudsakligen om områdena investeringspolitik och utdelningspolitik samt 

deras relation till varandra på den svenska börsmarknaden, OMX Stockholm.  Studien är av 

kvantitativ karaktär där data har samlats in via årsredovisningar och sedan analyserats utifrån 

statistiska verktyg.  

 

För att titta närmare på förhållandet mellan investeringspolitik och utdelningspolitik ämnar 

studien att undersöka om utdelningspolitiken har en negativ inverkan på 

investeringsverksamheten samt hur det skiljer sig mellan företag beroende på deras börsvärde. I 

studien används variablerna investeringskvot och utdelningsandel. Uppsatsen tar även upp 

skuldsättningsgrad, börsvärde, årets resultat samt ägarkoncentration som kontrollvariabler för att 

kunna förbättra resultatet. Den största avgränsningen som görs i studien är att behandla 40 

stycken företag på Stockholmsbörsen, 20 inom segmentet Small Cap och 20 företag inom 

segmentet Large Cap under en 10-årsperiod. Syftet med studien är att undersöka sambandet 

mellan investeringsverksamhet och utdelningspolitik i förhållande till företagens börsvärde. 

Resultatet av undersökningen visar att förhållandet skiljer sig beroende på företagens börsvärde, 

då de olika segmenten Large Cap och Small Cap uppvisar olika resultat.  Resultatet gällande de 

större företagen inom segmentet Large Cap visar att investeringskvoten och utdelningsandelen 

har en korrelation på 0,222. Utdelningsandelen har en svag förklaringsgrad på 4,9 % och 

dessutom en negativ inverkan på investeringsverksamheten. Detta innebär att när utdelningarna 

ökar så minskar investeringarna.  När kontrollvariabler tas med i analysen så förstärks sambandet 

och förklaringsgraden ökar till hela 31,5 %. Detta förstärker dessutom utdelningsandelens 

negativa påverkan på investeringsverksamheten. 

Resultatet från de mindre företagen på Small Cap visar att korrelationen mellan 

investeringskvoten och utdelningsandelen är 0,088. Bland Small Cap företagen visar det sig att 

utdelningsandelen har en svag negativ inverkan på investeringsverksamheten och ett 

förklaringsvärde på svaga 0,8 %. När kontrollvariabler tas med i analysen så ökar 

förklaringsgraden till 7,3 %, däremot så blir den negativa inverkan från utdelningsandelen 

försämrad.  Detta indikerar på att utdelningsandelens negativa inverkan på 

investeringsverksamheten är svagare och att det finns andra variabler som förklarar 

investeringsverksamhetens förändringar.  Samtliga regressioner inom segmentet Small Cap är 

inte signifikant säkerställda och resultatet bör därför beaktas med försiktighet.  

Det finns klara skillnader mellan utdelningspolitiken och investeringspolitiken beroende på 

företagens börsvärde. De större företagen har i genomsnitt dubbelt så hög utdelningsandel och 

dessutom betydligt högre investeringskvot. Jämförs investeringskvoten i förhållande till 

utdelningsandelen så visar resultat istället att de små företagen prioriterar 

investeringsverksamheten högre än utdelningspolitiken i jämförelse med stora företag.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The relationship between dividend policy and investment is a controversial area and the 

relationship between these two may differ depending on the company's priorities. The study 

examines this more closely by studying dividend policy's impact on investment and how it 

differs depending on the company’s market capitalization. The study is based on companies 

listed on the OMX Stockholm within the segments Large Cap and Small Cap, during the period 

between 2003-2012. Secondary data was obtained from each company's annual reports where 

relevant data was used to operationalized into measurable variables. The variable for measuring 

investment was the investment ratio and the dividend policy was represented by the dividend 

payout ratio. The investment ratio was acting as dependent and payout ratio as the independent 

variable. 

The results showed that the payout ratio has a weak negative impact on the investment ratio. This 

negative relationship existed with safety within Large Cap. Small Cap had tendencies to a similar 

relationship but not significantly. When comparing the investment ratio in relation to the 

dividend payout ratio, it was found that small cap prioritizes investments in higher degree than 

large cap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Förhållandet mellan utdelningspolitik och investeringsverksamhet är ett omdiskuterat område 

och hur förhållandet ser ut mellan dessa kan variera beroende på företags prioriteringar.  Studien 

undersöker detta närmare genom att studera utdelningspolitikens inverkan på 

investeringsverksamheten och hur det skiljer sig beroende på företags börsvärde. 

Undersökningen bygger på företag noterade på OMX Stockholm inom segmenten Large Cap och 

Small Cap, under perioden 2003-2012.  Sekundärdata inhämtades från företagens respektive 

årsredovisningar där relevant data användes för att sedan operationaliseras till mätbara variabler. 

Studiens variabel för att mäta investeringsverksamheten var investeringskvot och 

utdelningspolitiken representerades av utdelningsandel.  Investeringskvoten agerade därmed som 

beroende och utdelningsandel som oberoende variabel. 

Resultatet visade att utdelningsandelen har en svag negativ inverkan på investeringskvoten. Detta 

negativa samband existerade med säkerhet inom Large Cap. Small Cap hade tendenser till ett 

liknande samband dock ej signifikant. Vid en jämförelse av investeringskvoten i relation till 

utdelningsandelen visade det sig att Small Cap prioriterar investeringsverksamheten i högre 

utsträckning än Large Cap. 
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Definitionslista 

 OMXS/OMX Stockholm/Stockholmsbörsen 
Den svenska delen av NASDAQ OMX Group, där samtliga börsnoterade företag i 

Sverige finns registrerade. (NASDAQ OMX Group, 2014-05-16) 

  

 Small Cap/Mid Cap/Large Cap  

Stockholmsbörsens indelning som baseras på företagens marknadsvärde. 

Small Cap, företag med marknadsvärde understigande 150 miljoner euro. 

Mid Cap, företag har ett marknadsvärde mellan 150 miljoner till 1 miljard euro.  

Large Cap, företag har ett marknadsvärde överstigande 1 miljard euro. (NASDAQ OMX 

Group, 2014-05-16) 

 

 Företag  
I studien definieras företag som börsnoterade aktiebolag som är verksamma på 

Stockholmbörsen. 

 

 Utdelning 

Inkluderar endast kontantutdelning (vilket innebär utbetalning till aktieägarna) som 

företaget utfärdar under en period. Övriga former av utdelningar exkluderas i 

undersökningen. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

 Utdelningspolitik  
De beslut som fattas kring företagets utdelningar. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

 Investeringsverksamhet  

I studien definieras investeringsverksamhet som samtliga investeringar och avyttringar 

för respektive företag   

 

 Investeringspolitik  
De beslut som fattas kring företagets investeringsverksamhet. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

 Perfekt kapitalmarknad 

Innebär att marknaden utgår ifrån rationellt beteende, inga skatter och inga 

transaktionskostnader. (Miller och Modigliani, 1961) 

 

 Realisationsvinst 

Den avkastning som uppstår över en period och mäts som ökningen mellan 

anförskaffningspris och försäljningspris för värdepapper. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

 Informationsasymmetri 

Parterna har tillgång till olika mängd information. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

 Ägarstruktur 

Definieras som aktieägarförhållandet inom företagen i form av aktieandelar (Berk och 

DeMarzo 2011)
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs det problem som studien belyser utifrån olika teorier samt 

forskares olika perspektiv. Det förs också en diskussion om hur problemet uppkommit och dess 

bakgrund. Författarna redogör för studiens problemformulering samt studiens syfte och 

avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
Inför varje ny period står många företag inför ett antal viktiga beslut inom finansiering. Beslut 

rörande företagets kapital och hur det ska distribueras mellan företagets olika verksamheter är av 

stor vikt. Besluten berör allt från den löpande verksamheten, till investeringsverksamheten och 

finansieringsverksamheten. Kapitalet som ska distribueras kommer bland annat från föregående 

periods fria kassaflöde, periodens resultat samt kvarhållna vinstmedel. Det finns i stora drag två 

viktiga val som företaget ställs inför om hur kapitalet ska distribueras. Antingen kan kapitalet 

användas internt inom företaget genom nya investeringsprojekt, som kan leda till framtida 

vinster eller så behåller företaget kapitalet för att bygga på kassareserven. Det andra alternativet 

som företaget har är att göra utdelningar i form av aktieåterköp eller kontantutdelning. Dessa två 

alternativ som företaget står inför är betydande faktorer när det kommer till företagets 

finansieringsbeslut. Hur utdelningspolitiken kontra investeringspolitiken ser ut inom ett företag 

kan skilja sig beroende på deras förutsättningar och deras syn på detta. Vissa företag väljer att 

betala konstanta utdelningar från period till period, medan andra företag väljer att aldrig betala 

utdelningar vilket kan få konsekvenser på investeringsverksamheten. (Berk och DeMarzo 2011)  

 

Utdelningspolitikens roll har blivit så central inom företag att den prioriteras allt högre. Vissa 

företag, skrev Easterbrook redan 1984, är till och med benägna att ta lån för att kunna finansiera 

utdelningar. Denna trend gällande utdelningspolitikens betydelse som Easterbrook skrev om 

1984 verkar enligt Ulf Petersson från Aktiespararna hålla i sig även i dagens företag. Ulf 

Petersson skriver i en artikel från Aktiespararna (2014-04-02) att utdelningspolitiken har fått ett 

allt större inflytande i företag och att det finns en tydlig trend att utdelningar har ökat under den 

senaste tiden i Sverige. Även en undersökning gjord av DeAngelo et al (2004) på den europeiska 

marknaden mellan 1984-2004 stödjer detta. Undersökningen visar att det finns tydliga tendenser 

att större företag har ökat sina utdelningar samtidigt som mindre företags utdelningar har minskat 

eller upphört fullständigt. Trots att de mindre företagens utdelningar har minskat så har detta lett 

till att det totala kapitalet som går till utdelningar har ökat.  

 

Företag försöker i och med detta att använda sig av den utdelningspolitik som de själva anser 

vara den bästa för att få en så bra lönsamhet som möjligt. Vad är den optimala 

utdelningspolitiken och hur påverkar den beslut inom investeringsverksamheten, är frågor som 

företag ställs inför. Utdelningspolitiken har därmed blivit ett intressant område att forska kring 

och inom ämnet finns det ett stort antal teorier och uttalanden om varför och hur 

utdelningspolitik påverkar företag. Forskarna inom ämnet är inte helt överens om sambandet 

mellan utdelningspolitiken och investeringsverksamheten vilket gör att det fortfarande finns 

många frågor som ännu inte har blivit besvarade. Påverkar utdelningar investeringsverksamheten 

på ett negativt sätt och kan utdelningspolitiken leda till att företag åsidosätter 

investeringsmöjligheter, är exempel på sådana frågor. 
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Trots att utdelningar anses vara kostsamma och dessutom högt beskattade enligt Easterbrook 

(1984) så är utdelningar ändå ett vanligt förekommande fenomen som även förekommer på den 

svenska Stockholmsbörsen, OMXS. Företag noterade på OMXS har en skattesats på 30 % som 

gäller för både utdelningar och realisationsvinster enligt skatteverket (2014-04-02). Det som 

skulle vara mest ekonomiskt effektivt för både företag och investerare vore enligt Easterbrook 

(1984) att inte ha några utdelningar alls och på så sätt kunna satsa på företags investeringsprojekt 

och därigenom öka tillväxten. Om investerare skulle vara mer rationella och tänka mer 

långsiktigt så skulle inte utdelningar existera. Möjliga anledningen till att utdelningar trots detta 

betalas ut är många. Några av anledningarna diskuteras i nästkommande avsnitt.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Utdelningspolitiken är ett omdiskuterat område där det finns klara skillnader i uppfattningar 

kring hur utdelningspolitiken påverkar verksamheten som helhet. Vissa menar att utdelningar är 

helt betydelselösa, exempelvis hävdar Miller och Modigliani (1961) och Easterbrook (1984) 

detta. Dessa forskare menar att utdelningspolitik är helt betydelselös för företagets verksamhet 

och dess värde. De hävdar att oavsett vilken utdelningspolitik företaget använder så blir 

företagets aktievärde oförändrat. Deras forskning förutsätter att skattesatsen är densamma för 

utdelningar och realisationsvinster, vilket gäller i Sverige. Den enda situationen där utdelningar 

är befogade enligt dessa forskare är när företag har agentkostnader enligt agentteorin. 

Agentteorin behandlar förhållandet mellan aktieägarna och företagsledningen där det finns en 

intressekonflikt angående företagets finansieringsbeslut. Genom utdelningar kan företag reducera 

agentkostnader som uppstår för övervakning av företagsledningen samt för riskreducering när 

det gäller vilka projekt som ska genomföras eller inte. Utdelningarna leder på så vis till att 

ledningen får mindre kapital att hantera och disponera. 

 

Det finns forskare som motsätter sig denna tolkning av agentteorins betydelse vid 

utdelningspolitik. Lin et al (2010) menar att när ledningen i företaget har relativt stora 

aktieägarandelar så skapas incitament för båda parter att bidra till en gynnsam utdelningspolitik. 

En annan forskare vid namn Liang et al (2011) påstår att om den informationsasymmetri som 

finns mellan aktieägarna och företagsledningen minskar så skulle dessa parter skapa en 

gemensam bild av utdelningspolitiken i företaget.  

 

Andra forskare som Ross (1977) hävdar att den asymmetriska informationen mellan 

företagsledningen och aktieägarna är betydande och företag kan med hjälp av utdelningar 

signalera hur företags framtida finansiella position ser ut, vilket kallas signaleringseffekten. 

Företag försöker via utdelningar visa sin finansiella ställning för aktieägarna. Företag som ger 

höga utdelningar signalerar goda framtidsutsikter och en stabilt växande verksamhet. 

Easterbrook (1984) menar istället att signaleringseffekten är tvetydig. Easterbrook har en annan 

syn på den asymmetriska informationen då han hävdar att det är svårt för investerare att avgöra 

signalens betydelse. Detta eftersom det finns flera olika situationer där företag använder sig av 

en viss typ av utdelningspolitik. Signaleringseffekten kan därigenom bli missvisande då företag 

kan ge höga utdelningar för att ge aktieägarna förhoppningar om att det går bra, när det i själva 
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verket kanske inte gör det. På så sätt kan den asymmetriska informationen förstärkas istället för 

att reduceras när utdelningar inte följer företagets finansiella framtidsprognoser. 

 

Liang et al (2011) har gjort tidigare forskning om varför utdelningar betalas ut och hur 

aktieägarna reagerar på utebliven utdelning. Går kapitalet istället till framtida goda investeringar 

så reagerar nödvändigtvis inte aktieägarna negativt. Aktieägarna reagerar snarare negativt vid 

uteblivna goda investeringar. Den asymmetriska informationen bidrar med osäkerhet hos 

aktieägarna vilket leder till att de vill ha utdelning, men om aktieägarna har förtroende och en 

god relation till företaget så litar aktieägarna på att det kommer att ge högre avkastning på lång 

sikt i form av högre utdelningar eller ökat aktievärde. Liang et al menar att det går att 

kommunicera om framtida avkastningar utan att nödvändigtvis behöva ge utdelning. Detta 

resonemang stöds även av Pindado och Torre (2006) som i sin undersökning kom fram till att 

nya investeringar leder till att både små och stora aktieägare vill öka sitt aktieinnehav inom 

företaget. Slutsatsen från dessa forskningar är att investeringar blir på så vis ett viktigare verktyg 

än utdelningspolitiken för bolag att kommunicera med sina aktieägare och generera framtida 

kapital.  

 

Miller och Modigliani (1961) diskuterar även utdelningspolitikens relation till 

investeringspolitiken. De menar att vid en perfekt kapitalmarknad så ska det inte finnas någon 

korrelation mellan dessa variabler utifrån ett rent teoretiskt perspektiv som de kallar för 

separationsprincipen. Det mest centrala i denna princip är att utdelningspolitiken aldrig ska 

påverka investeringsverksamhetens nivå. Värdet på företaget påverkas endast av verksamhetens 

investeringspolitik och bör därför prioriteras i första hand. Detta motsäger sig Dhrymes och Kurz 

(1967) som hävdar att det finns en relation mellan utdelnings- och investeringsbeslut då dessa 

konkurrerar om företagets interna kapital. Med andra ord så blir den ena variabeln lidande om 

den andra skulle prioriteras. En praktisk studie som byggde på 900 företag under tidsperioden 

1946-1968 genomfördes av Fama (1974). Han kom fram till samma slutsatser som Miller och 

Modigliani och stödjer antagandet om att utdelningspolitiken och investeringsverksamheten är 

oberoende av varandra. Senare forskning av Louton et al (1995) har försökt förklara varför 

tidigare forskning har fått skilda resultat och kom fram till att anledningen var att studierna hade 

gemensamma brister gällande valet av tidsperspektiv. Loutons studie undersöker därför ett längre 

tidsperspektiv på 37 år där resultatet visar att företag i vissa fall prioriterar utdelningar framför 

investeringar, vilket talar emot Miller och Modiglianis separationsprincip.  

 

När utdelningspolitiken har fått en så betydande roll inom företagen så finns det en risk att deras 

investeringar blir lidande av trycket om krav på höga utdelningar. Utan nya investeringar så 

generar företaget ingen tillväxt vilket resulterar i ett oförändrat företagsvärde. Förhållandet 

mellan utdelningspolitiken och investeringspolitiken kan även skilja sig beroende på företagets 

storlek. Idag så tenderar större företag generellt sätt att dela ut högre utdelning än vad de mindre 

företagen gör enligt en undersökning av Holt (2003). Han menar att det finns ett 

livscykelmönster för företag gällande deras utdelningspolitik och investeringsverksamhet. 

Livscykeln beskriver företags incitament och möjligheter för att genomföra investeringar och 

utdelningar i olika stadier. Små (unga) företag har goda tillväxtmöjligheter i och med en hög 

marginalprodukt i jämförelse med stora (mogna) företag. Skillnader i utdelningspolitik och 

investeringsverksamhet inom små och stora företag diskuteras även i en studie gjord av Lin et al 

(2010) där resultatet visar att företag med goda tillväxtmöjligheter behåller pengarna inom 
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företaget i form av fondemission istället för aktieutdelning för att kunna genomföra 

investeringar.  

Betyder detta att det finns skillnader mellan investerings- och utdelningspolitik beroende på 

företagens storlek? Prioriterar större företag utdelningar medan mindre företag prioriterar 

investeringar som livscykelmönstret påstår? Problembakgrunden leder till att studien ämnar 

undersöka om utdelningspolitiken har en negativ påverkan på investeringsverksamheten eller om 

de är oberoende av varandra som separationsprincipen antyder. Tidigare forskning kring detta 

område har gjorts där fenomenet har undersökts i bland annat USA, Kina och Spanien. Utifrån 

teorierna som berör ämnet är det intressant att se hur det förhåller sig till den svenska 

marknaden. Denna undersökning ämnar därför studera fenomenet på den svenska marknaden.  

 

 

1.3 Problemformulering 
Hur ser sambandet ut mellan företagens investeringsverksamhet och utdelningspolitik för företag 

verksamma på OMX Stockholm och hur skiljer sig sambandet åt mellan de största och minsta 

företagen? 

 

 

1.4 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan investeringsverksamhet och 

utdelningspolitik i förhållande till företags börsvärde på den svenska aktiebörsen OMX 

Stockholm. Detta för att se hur stor påverkan utdelningspolitiken har på 

investeringsverksamheten och om det skiljer sig mellan stora och små företag. 

 

1.5 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att undersöka 40 företag på OMX Stockholmsbörsen mellan åren 2003 

och 2012. I undersökningen kommer vinst som fördelas till kassareserver och aktieåterköp 

exkluderas som är en del av utdelningspolitik.  

Undersökningen använder sig av investeringskvot och utdelningsandel som variabler och andra 

mått för investeringsverksamhet och utdelningspolitik kommer inte beaktas. 

Variablerna utdelningsandel och investeringskvot är båda variabler som skulle kunna påverka 

varandra och är därmed ömsesidigt beroende och oberoende. Undersökningen har som 

utgångspunkt att utdelningsandel är oberoende och investeringskvot är beroende, vice versa 

kommer således inte att beaktas.  
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1.6 Disposition 
 
Figur 1 Disposition 

 

 

Metod

• I metodkapitlet redogörs hur författarna gått tillväga för att genomföra 
undersökningen. Studiens vetenskapssyn, angrepssätt, metodval och urval 
presenteras. Vidare diskuteras trovärdigheten utifrån olika begrepp som mäter 
studiens giltighet..

Teori

• I teorikapitlet presenteras och diskuteras studiens teoretiska referensram 
utifrån etablerade teorier samt tidigare forskning som berör studiens 
problemområde. Teorierna behandlar utdelningspolitik och 
investeringsverksamhet samt deras relation till varandra.

Empiri

• I empirikapitlet redovisas studiens resultat baserat på datainsamlingen. 
Kapitlets inledande del består av sammanställningar av studiens data utifrån 
statistiska mått. Resultatet presenteras dessutom i form av bivariata och 
multivariata korrelations- och regressionsanalyser inom respektive segment.  

Analys och

Tolkning

• I analys- och tolkningskapitlet analyseras och bearbetas studiens empiri. Teori 
och empiri kopplas samman och diskuteras utifrån problemformuleringen. 
Studiens två segment analyseras först enskilt och därefter jämförs segmenten 
med varandra. Studiens hypoteser diskuteras och besvaras.

Slutsats

• I slutsatskapitlet presenteras de slutsatser författarna kommit fram till i 
studien. Dessutom redogörs hypotesernas giltighet och problemformuleringen 
besvaras.

Avslutande 
diskussion

• I den avslutande diskussionen sätts slutsatserna och resultatet in i ett bredare 
perspektiv. Författarna diskuterar även andra problemrelaterade aspekter som 
upptäckts under arbetsprocessens gång. Avslutningsvis ges förslag till vidare 
forskning.
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2. Metod 
I följande avsnitt redogörs hur författarna gått tillväga för att genomföra undersökningen. 

Studiens vetenskapssyn, angrepssätt, metodval och urval presenteras. Vidare diskuteras 

trovärdigheten utifrån olika begrepp som mäter studiens giltighet. 

 
2.1 Vetenskapssyn 
Inom vetenskaplig forskning finns det olika utgångspunkter för hur forskare ska analysera den 

data som undersökningen bidrar med. Det finns två stycken huvudinriktningar, positivism och 

hermeneutik. Det hermeneutiska synsättet innebär att forskaren försöker tolka och genom 

inlevelse förstå sig på fenomen. Det positivistiska synsättet utgår istället från att riktig kunskap 

endast är sådant som kan uppfattas och bekräftas via sinnena. Den kunskap som uppnås ska 

därefter användas för att tolka och analysera de resultat som framställs genom att försöka finna 

regelmässigheter och återkommande mönster. (Bryman och Bell 2005; Denscombe 2009) Denna 

studie ska bidra med kunskap för att upptäcka sådana mönster i det problemområde som 

undersökningen forskar inom. Studien avser att belysa vilka konsekvenser utdelningspolitik får 

på investeringsverksamheten i svenska börsnoterade företag. Utgångspunkten i studien är således 

ett positivistiskt synsätt. 

 

 

2.2 Angreppssätt 
Valet av angreppssätt styr hur författarna ska använda teori och observationer. Dessa används 

antingen för att skapa hypoteser och teorier vilket innebär induktion eller för att testa hypoteser 

och teorier för att kunna dra slutsatser vilket är ett deduktivt angreppssätt. Denna studie har ett 

deduktivt angreppssätt vilket innebär att författarna använt sig av befintlig teori för att sedan 

pröva den, vilket leder till att teorin styr datainsamlingen. Data i denna studie har tagits fram 

efter att teorier som berör ämnet har studerats för att använda relevant data för att undersöka 

problemet. Genom angreppsättet försöker författarna dra slutsatser med hjälp av logiska 

resonemang baserat på tidigare erfarenheter och tidigare forskning, som resulterat i att hypoteser 

formulerats. Dessa hypoteser ska sedan prövas för att antingen förkastas eller accepteras. 

(Bryman och Bell 2013) 

 

Utifrån studiens problembakgrund samt problemformuleringen har följande hypoteser 

formulerats: 

 

H1=Utdelningar har en negativ inverkan på investeringsverksamheten 

 

H2=Små företag har högre investeringskvot i förhållande till utdelningsandel i jämförelse med 

stora företag. 
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2.3 Tillvägagångssätt 
För att möjliggöra undersökningen utgår författarna från två segment av företag. Det ena 

segmentet består av de största företagen verksamma på OMX Stockholm och benämns som 

Large Cap. Det andra segmentet består av de minsta företagen verksamma på OMXS och ingår i 

Small Cap. Indelningen av segmenten har använts för att göra en jämförelse mellan segmentens 

respektive utdelningspolitik i förhållande till deras investeringsverksamhet, för att kunna 

identifiera skillnader i företags börsvärde. Vidare har respektive företag studerats utifrån deras 

publika årsredovisningar hämtade från företagens hemsidor. Perioden som studerats är mellan 

åren 2003-2012 vilket ger en lämplig tidsperiod för studiens trovärdighet enligt tidigare 

forskning. Tidsperioden stöds från bland annat forskarna Pindado och Torre (2006) samt Lin et 

al (2011) där även de använt en tioårig tidsperiod i deras undersökningar. Genom 

årsredovisningarna erhålls relevanta värden för studien som därefter operationaliseras till 

användbara variabler. Variablerna används för att studera sambandet mellan företagens 

utdelningspolitik och investeringsverksamhet för att på så sätt besvara problemformuleringen. 

 

Efter att all data är insamlad har författarna sammanställt den och tagit fram statistiska mått för 

att kunna genomföra de analyser som krävs för undersökningen. Variablerna presenteras i form 

av de statistiska måtten aritmetiskt medelvärde, median, standardavvikelse, minsta värde och 

max värde (Körner och Wahlgren 2002). I undersökningen används statistikprogrammet IBM 

SPSS Statistics 22 för att analysera studiens data med hjälp av bivariat- och multivariat 

regressionsanalys samt korrelation mellan de olika variablerna. Det genomförs en bivariat 

regressionsanalys mellan variablerna investeringskvot och utdelningsandel samt en multivariat 

regressionsanalys där flera kontrollvariabler läggs till. Analyserna genomförs enskilt på 

respektive segment, det vill säga Large Cap och Small Cap. Analyserna utförs för 200 

observationer inom varje segment över 10-årsperioden. Detta gör det möjligt att finna sambandet 

mellan variablerna inom varje segment, för att sedan kunna jämföra företagsstorlekens betydelse 

mellan de två separata analyserna. (Denscombe 2009) 
 
 

2.4 Kvantitativ forskningsmetod 
I samband med att ett forskningsprojekt designas finns det två huvudsakliga metoder, kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder. Den kvalitativa metoden bygger på forskarens uppfattning 

och tolkning av data snarare än objektivitet, där intervjuer och enkäter ofta analyseras. För 

studiens problemformulering ska kunna besvaras har kvantitativ datainsamling genomförts. Data 

som hämtats omvandlas till variabler för att analyseras med hjälp av statistiska och matematiska 

metoder, vilket gör att en kvalitativ undersökning inte är anpassad för att besvara 

problemformuleringen. 

Metoden som används i denna studie är därför av kvantitativ karaktär som innefattar 

sekundärdata hämtad från OMXS. Undersökningen baseras därmed på objektivitet snarare än 

författarnas värderingar. Vid kvantitativa forskningsmetoder så är relationen mellan teori och 

forskning deduktivt inriktad då forskningen ämnar testa teorier. (Bryman och Bell 2013; 

Denscombe 2009) 

 

Vid kvantitativa undersökningar behandlas data framförallt i form av siffror. I denna typ av 

undersökning måste författarna vara medvetna om vilken typ av data som de använder sig av för 

att få en hög trovärdighet i undersökningen. Därtill bör författarna beakta att studien verkligen 
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går att genomföra med den data som är framtagen och på så sätt kunna besvara 

problemformuleringen. (Denscombe 2009) Data i denna studie samlas in på en intervallskalenivå 

vilket innebär att kategorier är rangordnade på en skala. Avståndet mellan kategorierna är en 

känd faktor, då det framgår hur mycket mer eller mindre avstånden mellan data är. Detta görs 

genom att dels rangordna företagen efter storleksordning med hjälp av börsvärdet, där 

värdeskillnaden är känd.  

 

De siffror som tas fram innefattar diskret data. Diskret data innebär att man kan ta fram exakta 

enheter, siffror utan att behöva ändra till närmaste enhet. Detta blir givetvis lämpligt i 

undersökningen, då data i undersökningen enbart består av siffror där det går att använda 

decimaltal utan att resultatet blir snedvridet. Vid hämtning av data till undersökningen har den 

begränsats och avrundats till en decimal. (Denscombe 2009) 

 

2.5 Urval 
Urvalet har skett via en stratifiering av populationen genom att utgå från den befintliga 

indelningen av OMXS som är Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Därefter har ett icke 

sannolikhetsurval använts, vilket innebär att varje enhet i populationen inte har samma chans att 

komma med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval har använts för att författarna på förhand vill 

mäta en viss grupp företag där sannolikhetsurval då inte blir önskvärt. En form av ett icke 

sannolikhetsurval är ett subjektivt urval, vilket innebär att urvalet väljs ut efter vad forskaren 

anser ge den mest värdefulla data. Urvalet i undersökningen har valts med en speciell åtanke och 

syfte i bakhuvudet för att undersöka de mest relevanta grupperna, som i sin tur återspeglar den 

information som är bäst lämpad för studiens syfte. Fördelen med denna typ av undersökning är 

att forskaren direkt kan rikta in sig genom tidigare kännedom till rätt målgrupp. Därför är ett icke 

sannolikhetsurval i form av subjektivt urval lämpligt att använda i studien.(Denscombe 2009) 

 

Urvalet som används i undersökningen är således 20 företag från Small Cap och 20 företag från 

Large Cap som studeras under en tioårsperiod. Urvalet ger totalt 400 giltiga observationer. Dessa 

företag inom varje segment är de största inom segmentet Large Cap respektive de minsta inom 

Small Cap efter att bortfallet exkluderats. Urvalet har valts med syfte att få största möjliga 

skillnad i företagens storlek och även för att få största möjliga skillnad i utdelnings- kontra 

investeringspolitik. Urvalets indelning mellan små och stora bolag stöds av undersökningar 

gjorda av forskarna Holt (2003) och Von Eije et al (2008) där Holt kommit fram till att desto 

mindre företag är desto större incitament och behov av investeringar och desto större företag 

desto mindre incitament och behov av investeringar. Denna slutsats kom Holt fram till genom att 

små (unga) företag har en högre marginalprodukt i förhållande till stora (mogna) företag. Von 

Eije et al har i sin forskning studerat utdelningspolitiken vilket resulterat i att stora (mogna) 

företag i högre grad är benägna att betala utdelning än små (unga) företag är, vilket går i linje 

med Holts studie. 

 
 
2.5.1 Krav för urvalet 
För att undersökningen ska vara möjlig att genomföra samt för att dess resultat ska bli 

tillförlitligt har urvalet genomgått vissa kriterier som måste uppfyllas för att delta i studien. 

Dessa krav listas nedan. 
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 Företaget ska ha varit börsnoterat på OMXS mellan åren 2003 till 2012. 

 

 För att få fram variabeln utdelningsandel så ska samtliga företag ha gett utdelning 

minst en gång under verksamhetsperioden som undersökningen anser att studera.  

 

 Samtlig relevant data ska finnas tillgänglig i årsredovisningarna. Med relevant 

data menas de mätinstrument som krävs för att genomföra undersökningen, till 

exempel utdelningsdata. 

 

 Omvälvande uppköp och försäljning av företaget och dess verksamhetsdelar 

exkluderats, vilket annars kan ge missvisande data. 

 

 Årsredovisningarna ska omfatta hela räkenskapsår, därför exkluderats 

årsredovisningar som har brutet räkenskapsår.  

 

 I studien har investmentbolag exkluderats på grund av att denna typ av bolag har 

specifika skattemässiga regler. 

(http://www.industrivarden.se/Finansiellt/Skatteregler/) 

 

Det genomförs den mängd observationer som krävs för att få ett urval på 20 giltiga företag inom 

varje segment som uppfyller urvalskraven. 
 

 

2.5.2 Bortfall 
Bortfall uppstår genom att en eller flera observationer av olika anledningar inte kan delta i 

undersökningen. Det kan handla om tekniska svårigheter eller att observationen inte är 

tillgänglig vid mätningen. (Bryman och Bell 2005) I studien har kriterier upprättats för att endast 

inkludera de företagsobservationer som är anpassade för studien genom att uppfylla kriterierna. 

De företag som inte uppfyller dessa kriterier har exkluderas då de inte var lämpliga för att ingå i 

studiens urval.  
 

 
2.6 Undersökningens trovärdighet 
2.6.1 Generaliserbarhet 
Enligt Bryman och Bell (2013) så innebär generalisering inom forskning i vilken utsträckning 

som den är giltig för resterande observationer som inte tas med i undersökningen. Generalisering 

berör hur väl undersökningen går att generalisera urvalet till hela populationen eller hur väl den 

stämmer överens i andra områden. Generaliserbarhetens grad i denna studie anses vara relativt 

hög, då de inom respektive segment finns ett stort och tillförlitligt antal observationer. I 

segmentet Large Cap så motsvarar urvalet av de 20 företagen 29,5 % av den stratifierade 

delpopulationen Large Cap. I segmentet Small Cap så motsvarar urvalet 18 % av 

delpopulationen. Det totala urvalet motsvarar 40 företag av hela populationen OMXS vilket 

motsvarar 15,3 %. 

http://www.industrivarden.se/Finansiellt/Skatteregler/
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Totalt 111 stycken företag verksamma inom segmentet Small Cap 

Totalt 82 stycken företag verksamma inom segmentet Mid Cap 

Totalt 68 stycken företag verksamma inom segmentet Large Cap 

Denna fördelning är hämtad från NASDAQ OMX Group (2014-05-16) och är giltig för första 

halvåret 2014. Fördelningen varierar givetvis från år till år men kan ge en uppfattning och 

beskrivning av proportionerna mellan segmenten.  

 

2.6.2 Dokumentärdata 
Dokumentära källor är bland annat olika typer av skriftliga källor där webbplatser och internet är 

inräknade. I undersökning har detta använts dels när samtliga årsredovisningar ha tagits fram, 

men även i teoriavsnittet, där vetenskapliga tidskrifter ligger till grund. När det gäller både 

årsredovisningar och tidskrifter så är det en form av elektroniska källor som insamling av data 

hämtats från. När det kommer till trovärdigheten så är årsredovisningarna av hög trovärdighet, då 

de är skrivna i enlighet med gällande lagstiftning. När det gäller officiell statistik kan vissa typer 

ge en objektiv bild medan andra ger en mer subjektiv bild. (Denscombe 2009) På grund av lagar 

och regler kring årsredovisningar, vilket regleras av årsredovisningslagen (1995:1554, 2014-04-

04) så blir årsredovisningar objektiva i stor utsträckning vilket gör det tillförlitligt, framförallt 

när det gäller siffrornas trovärdighet. 

De vetenskapliga tidskrifterna är granskade och får därmed hög trovärdighet och hög 

representativitet. Att tidskrifterna är vetenskapligt granskade ger studien en viss försäkran om att 

innehållet är trovärdigt. Samtidigt bör författarna ändå kontrollera tidsskrifterna noggrant. Detta 

har lett till att flertalet data har jämförts mellan flera olika källor av samma slag och information. 

När det kommer till vetenskapligt granskade källor så har dessa en hög tillförlitlighet och 

autenticiteten blir hög i studien, vilket innebär att data är äkta och ursprunglig. (Denscombe 

2009) 
 
 

2.6.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten bygger på tillförlitligheten hos en undersökning, där olika forskare som regel ska 

få samma eller åtminstone liknande resultat. En hög reliabilitet kännetecknas av att instrumenten 

som används ger samma data gång på gång. (Bryman och Bell 2013; Denscombe 2009) 

Undersökningen utgår ifrån historisk data från specifika företag och under en viss tidsperiod 

vilket bidrar till att om samma studie skulle genomföras vid ett senare tillfälle skulle resultatet bli 

detsamma. Detta innebär att studiens reliabilitet anses vara hög. 
 

 

2.6.4 Validitet 
Validitet mäter i vilken grad studien undersöker rätt data och metoder för att kunna besvara 

forskningsproblemet. Det gäller att mäta de relevanta variablerna som hanterar problemet för att 

lyckas få fram så exakta resultat som möjligt (Denscombe 2009). Undersökningen bygger på 

sambandet mellan utdelningsandel och investeringskvot. Dessa variabler grundas på tidigare 

studier som ansett att de är mest lämpliga för att undersöka problemet. Det finns andra forskare 
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som hävdar att andra variabler är bättre lämpade och ger högre validitet för studiens syfte. Vidare 

kommer validiteten diskuteras angående studiens val av variabler under rubriken 

operationalisering.  De mest valida metoderna för att studera detta samband är med hjälp av 

korrelation- och regressionsanalyser, vilket stöds av flertalet forskare däribland Fama (1974) och 

Dhrymes och Kurz (1967). Data som används i undersökningen är hämtad direkt från respektive 

företags egna offentliga årsredovisningar vilket bidrar till hög trovärdighet när det gäller 

datavaliditet. Urvalets data är baserade på företags koncernredovisningar för de företag som 

innehar moderbolag. Detta för att få med alla delar av företagets verksamhet och inte bara de 

delar som moderbolaget redovisar. Undersökningen utgår således ifrån data som berör hela 

verksamheten, det vill säga moderbolaget och dess dotterbolag (Koncernredovisning, 2014-03-

18).  

 

Vid årsredovisningar redovisade i annan valuta än SEK så har växelkursen hämtats från Sveriges 

Riksbank (2014-04-10) samma datum som årsredovisningarna utfärdats för att säkerhetsställa 

eventuella valutaförändringar över tid. 
 

 
2.7 Operationalisering 
Efter att insamlingen av data är avslutad så krävs det att den anpassas för att kunna presenteras i 

resultatet. För att skapa ett trovärdigt och icke missvisande resultat så menar Körner och 

Wahlgren (2005) att extremvärden i undersökningen bör beaktas. I undersökningen har 

extremvärden tagits bort i form av negativa utdelningsandelar som är följder av negativa 

årsresultat, positiva investeringsnetton till följd av stora avyttringar samt övriga observationer 

som har varit extremt avvikande.  

Dessutom har ett trimmat estimat använts till empiriavsnittets sammanställning vilket innebär att 

extrempercentilerna av observationerna utesluts för att skapa en mer normalfördelad form. 

(Ruppert och Carroll 1978) Estimatet i denna undersökning bygger på ett 5 % komprimerat 

medelvärde, vilket innebär att 2,5 % av de lägsta och högsta värdena exkluderats. Data som 

presenteras i reella tal har logaritmerats. Vid logaritmering så anges talen i procentuella 

förändringar och skapar en mer normalfördelade form av observationerna (Körner och Wahlgren 

2002).  

 

De datavärden som hämtas från företagens årsredovisningar är inte direkt mätbara för studiens 

syfte samt problemformulering och har därför omvandlats till mätbara och relevanta variabler. 

Dessa variabler presenteras nedan.  

 

 

2.7.1 Beroende variabel 
Den beroende variabeln för undersökningen är investeringskvot, som räknas fram genom att 

dividera investeringsnetto med summa tillgångar. Investeringskvoten blir därför i form av en 

procentsats. Denna procentsats anges oftast i negativa termer eftersom att högre investeringar 

representeras av högre negativa investeringsnetton.   

 

http://www.koncernredovisning.biz/vad-ar-en-koncern.htm
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Formel 1 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 

 

En beroende variabel innebär att den påverkas och ändras av andra variabler. Den beroende 

variabel har inte förmågan att påverka andra variabler utan kan endast bli påverkad och ändrad 

av andra. (Denscombe 2009) 

Enligt Fama (1974) är investeringsverksamheten ett omdiskuterat ämne när det gäller vilken eller 

vilka variabler som mäter detta bäst. Inom litteraturen kring området finns olika variabler som 

anses mäta investeringsverksamheten. Fama diskuterar i sin artikel att Jan Tinbergen med fler 

anser att vinst är ett lämpligt mått att använda för att mäta investeringsverksamheten. De 

undersökningar som använt investeringsnetto som variabel för att mäta 

investeringsverksamhetens förändringar i relation till utdelningspolitik ska enligt Fama bidragit 

till mest korrekt resultat. I linje med dessa undersökningar använder även denna studie 

investeringsnetto för att mäta investeringsverksamheten.  

 

 

2.7.2 Oberoende variabel 
Den oberoende variabeln är utdelningsandel, som räknas fram genom att dividera 

utdelningssumma med årets resultat. En oberoende variabel innebär att den påverkar och kan 

ändra en annan variabel. Den oberoende variabel kan även påverkas av andra variabler. 

(Denscombe 2009) 

 

Formel 2 

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
= 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

 

Genom att dividera investeringskvotens medelvärde med utdelningsandelens medelvärde får man 

fram en kvot som beskriver förhållandet mellan variablerna. Dessa två variabler kommer att 

jämföras med varandra. Kvoten mellan dessa variabler gör det möjligt att studera deras 

förhållande till varandra. Detta för att kunna urskilja till hur stor del respektive segment väljer att 

prioritera investeringar i jämförelse med utdelningar. 
 

Formel 3 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 𝑖 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

 
2.7.3 Kontrollvariabler 
För att kontrollera att sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln inte är ett 

skensamband så kan fler oberoende variabler läggas till. Dessa agerar som kontrollvariabler för 

att förhindra skensamband och försäkra sambandets giltighet mellan huvudvariablerna. 
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Kontrollvariablerna kan påverka både den oberoende och den beroende variabeln och har 

förmågan att både förstärka och försvaga sambandet mellan variablerna. (Eliasson 2013) 

Kontrollvariablerna inom denna undersökning är; ägarkoncentration, årets resultat, börsvärde 

och skuldsättningsgrad. Dessa variabler kan bidra till ett starkare positivt samband eller ett 

starkare negativt samband. De kontrollvariabler som är signifikant korrelerade till den beroende 

och/eller den oberoende variabeln behålls för vidare analys (Eliasson 2013). 

 

 Ägarkoncentration definieras utifrån andelen röster från stora aktieägare (aktieägare som 

innehar minst 5 % av aktierna) i förhållande till andelen små aktieägare inom respektive 

företag och år. Pajuste (2004) hävdar att ägarstrukturens koncentration har stor betydelse 

vid finansiella beslut inte minst när det gäller utdelningspolitiken. Pajuste hävdar att en 

högre grad koncentration leder till minskade utdelningar och vice versa, detta för att det 

finns incitament för de stora aktieägarna att genererar privata fördelar istället för att ge 

utdelning som gynnar även mindre aktieägare. 

 

 Årets resultat är respektive företags resultat för de specifika åren. Enligt Lintner (1956) är 

årets resultat den allmänt vedertagna faktorn som påverkar företags finansiella beslut, det 

vill säga både investeringsverksamheten och utdelningspolitiken.  

 

 Börsvärde är detsamma som marknadsvärde och beräknas genom aktiepris gånger antal 

aktier för respektive företag och år. Holt (2003) menar att företags livscykel påverkar 

deras möjligheter till investeringar och utdelningar. Små företag har ofta goda 

investeringsmöjligheter medan stora företag har sämre investeringsmöjligheter vilket 

resulterar i att utdelningspolitiken påverkas. 

 

 Skuldsättningsgrad definieras genom att dividera summa skulder genom eget kapital för 

respektive företag och år. Rozeff (1982) hävdar att en hög skuldsättningsgrad är en viktig 

faktor när det kommer till beslut om utdelning och varför utdelningar begränsas.  

 
Formel 4 

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑖𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 

 

2.8 Analysmetoder 
Vid regressionsanalys och korrelationsanalys är syftet att finna samband mellan två olika 

variabler, i detta fall mellan investeringsverksamhet och utdelningspolitik. Undersökningen 

ämnar till att ta reda på om det finns ett samband mellan investeringsverksamhet och 

utdelningspolitik och om utdelningspolitiken har en negativ inverkan på 

investeringsverksamheten. Vid regression och korrelation så gäller det enligt Denscombe (2009) 

att ju fler observationer som undersöks desto säkrare blir resultatet. Denna undersökning 

omfattar 400 stycken observationer. 

 

När det gäller observationerna så undersöks vad som är orsaken och vad som är verkan, för att 

kunna identifiera vilken variabel som är beroende och vilken som är oberoende. Vid ömsesidigt 
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samband innebär det att det inte är möjligt att ange vilken som är den beroende och vilken som är 

den oberoende variabeln. (Denscombe 2009) I denna studie så finns ett ömsesidigt samband 

mellan variablerna och därför har författarna valt att använda investeringsverksamhet som 

beroende och utdelningsandel som oberoende. 

 

Vid korrelationsanalys så undersöks sambandet mellan variabler. Positiva korrelationer 

kännetecknas av att höga värden på den ena variabeln också överensstämmer med höga värden 

på den andra variabeln som den korrelerar med. Sambandet kan också vara negativt men då 

gäller att höga värden på den ena variabeln motsvaras av låga värden på den andra variabeln. 

Korrelationen kan variera mellan intervallet +1 till -1, varpå dessa extrempunkter innebär 

fullständigt samband. Vid korrelation mätt till 0 finns inget samband alls. (Körner och Wahlgren 

2005) 

 

Vid bivariat- och multivariata analyser mäts flertalet statistiska värden däribland korrelation, 

determinationskoefficienten samt riktningskoefficienten. Determinationskoefficienten kan också 

benämnas förklaringsvärde och beskriver hur stor procentandel av variationen i den beroende 

variabeln investeringskvot som förklaras av variationer i den oberoende variabeln 

utdelningsandel. Determinationskoefficienten kan anta värden mellan 0 till 1 där 1 är fullständigt 

förklaring och 0 ingen förklaring. Riktningskoefficienten anger lutningen på regressionslinjen 

och beskriver hur mycket en enhets ökning i den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln. (Körner och Wahlgren 2005) 
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3. Teori & tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras och diskuteras studiens teoretiska referensram utifrån etablerade 

teorier samt tidigare forskning som berör studiens problemområde. Teorierna behandlar 

utdelningspolitik och investeringsverksamhet samt deras relation till varandra. 

 

3.1 Utdelningspolitik 
Miller och Modigliani har i sin studie från 1961 undersökt utdelningens effekter på företag under 

särskilda omständigheter. Dessa omständigheter innebär att det råder perfekt kapitalmarknad det 

vill säga rationellt beteende, inga skatter och inga transaktionskostnader. De utgår också från att 

det finns tre alternativ till att finansiera företaget, genom nyemission, genom att ta lån eller 

genom att använda vinstmedel. Under dessa omständigheter påvisar Miller och Modigliani att 

utdelningspolitiken är helt betydelselös för företaget och dess värde. Aktievärdet kommer att 

sjunka med exakt samma värde som utdelningsvärdet och företagsvärdet blir därför oförändrat. 

Kapitalet som aktieägarna innehar menar Miller och Modigliani spelar inte någon roll för 

företagets värde om de finns i företaget eller i aktieägarnas förvar då de tillhör aktieägarnas 

oavsett. Utdelningar anses som ett kapital som aktieägarna har till förfogande och som kan 

spenderas eller investeras efter aktieägarens behov. Eftersom aktieägarna själva kan välja att 

sälja av aktier tills de får det kapital de behöver så blir utdelningar irrelevanta i den meningen att 

aktieägare kan skapa sin egen utdelning, vilket Miller och Modigliani benämner som en 

hemmagjord utdelning.  

 

En annan studie gjord av Easterbrook (1984) bygger och utvecklar Miller och Modiglianis 

resonemang om utdelningar. Där han bland annat är skeptisk till att många företagsstyrelser är 

säkra på att utdelningar bidrar till ett ökat aktievärde. Han menar att utdelningar är mer 

kostsamma än lönsamma. Några av anledningarna till detta är de komplicerade och dyra 

kontrakten som ska framställas, möjligheten till hemmagjorda utdelningar och dubbelbeskattning 

då först företaget betalar skatt på vinsten och sedan skattar aktieägarna på utdelningen. På lång 

sikt kan även utdelningar bidra till högre risk för aktieägarna genom att skuldsättningsgraden 

ökar och soliditeten således blir sämre. Detta kan i värsta fall leda till att företaget sätts i 

konkurs. Aktieägarna anser att utdelningar är en riskreduktion men genom utdelningar så ökar 

snarare risken på lång sikt menar Easterbrook.  

 

I kontrast till detta så beskriver även Easterbrook (1984) i sin artikel ”Two agency-costs 

explanations of dividends” om möjliga anledningar och förklaringar till varför utdelningar 

existerar. Den första anledningen berör övervakningen av företagsledningen. Där Easterbrook 

menar att utdelningar bidrar till att ledningen har mindre kapital att förfoga över. Därigenom kan 

inte ledningen använda lika stort kapital till att genomföra riskfyllda och för aktieägarna 

oönskvärda investeringsprojekt och på så sätt undviks projekt som inte genererar vinst. Den 

andra förklaringen för utdelning blir därför att den reglerar risknivån på projekten eftersom 

företagsledningen blir tvungen att välja mindre riskfyllda alternativ. 
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3.2 Investeringspolitik 
Investeringspolitiken behandlar frågor och beslut kring vilka investeringar som bör genomföras 

eller avslås samt vilka avyttringar som ska genomföras. Investeringar inom företagen anses som 

det mest centrala och viktiga för att företaget ska generera högre värde. Företag genomför 

nutidsberäkningar av de olika alternativa investeringsprojekten och väljer de projekt som antas 

ha högst nuvärde. Som regel väljs endast investeringar som genererar i positivt nuvärde, detta 

utesluter dock inte att företag genomför flera investeringar med positivt nuvärde. Investeringar 

som tyder på negativt nuvärde bör som regel aldrig genomföras. Investeringspolitiken har 

därmed en väldigt stor betydelse för företagens framgång och värde. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

Investeringspolitikens och utdelningspolitikens förhållande till varandra har gedigen 

forskningsbakgrund där resultaten är tvetydiga. Miller och Modigliani skrev tidigt i sin 

forskningsartikel “Dividend policy, growth, and the valuation of shares” från 1961 om 

förhållandet mellan utdelningspolitik och investeringsverksamhet. Forskningen kom fram till att 

det vid en perfekt kapitalmarknad inte finns något samband mellan dessa enheter. Denna slutsats 

introducerades som begreppet “seperation principle”, separationsprincipen. Principen bygger på 

att dessa delar ska vara separerade från varandra och att företag aldrig ska tillåta att 

utdelningspolitiken påverka investeringsverksamheten. Ett företags värde kan endast påverkas av 

investeringspolitiken och företag bör därför i första hand prioritera investeringsverksamheten och 

därefter se över utdelningspolitiken.  

 

Fama (1974) gjorde en undersökning angående separationsprincipen där han studerade 900 stora 

bolag mellan åren 1946-1968. Resultatet från studien visar att Miller och Modiglianis 

separationsprincip är förenlig med verkligheten och är tillämpbar även under förhållanden med 

imperfekta kapitalmarknader. Utifrån företagen som ingick i studien kom han fram till att de 

använder sig av utdelningspolitiken som ett komplement till företagens optimala investeringar. 

Korrelationen mellan utdelningar och investeringar visar sig nästan vara obefintlig.  

 

En forskning gjord av Dhrymes och Kurz (1967) visar starka bevis för att investeringspolitiken 

påverkar utdelningspolitiken vilket stämmer överens med Miller och Modiglianis 

separationsprincip. De kom också fram till stöd för att förhållandet går åt motsatt riktning, då 

utdelningsbesluten påverkar investeringsbeslut vilket motsäger separationsprincipen. De menar 

att vid imperfekta kapitalmarknader så är det billigare för företag att använda internt kapital än 

att ta in externt kapital vid finansiering av deras verksamheter. Därav blir utdelningar och 

investeringar konkurrenter om det interna kapitalet.  

Resultatet från Dhrymes och Kurz undersökning kritiseras starkt av Fama, då han anser att de 

använder sig av variabeln vinst istället för nettoinvestering vilket kan ge missvisande resultat. 

Detta för att vinsten fluktuerar betydligt mer mellan olika branscher och företag.  

 

Louton och Domian har genomfört en mer aktuell studie från 1995 med ett urval av 416 företag 

som studerades under en period av 37 år. Forskningen resulterade i att variablerna 

utdelningspolitik och investeringspolitik är beroende av varandra och att utdelningar prioriteras 

högst i vissa fall. Forskarna hävdar att tidigare studier som fått motsägelsefulla resultat har 

gemensamma brister vad gäller studiens omfattning. Samtliga tidigare forskningar anses ha för 

korta tidsserier och för få observationer som hindrar upptäckten av beroendet mellan 

utdelningsbeslut och investeringsbeslut.  
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3.3 Signaleringseffekten 
Utdelningarna sänder ut viktiga signaler till kapitalmarknaden gällande ett företags ekonomiska 

situation förklarar Ross (1977) i en studie. Förklaringen till att marknaden reagerar positivt på 

meddelanden om kommande utdelningar och negativt på meddelanden om indragen utdelning 

kan förklaras genom denna signaleringshypotes. Företag försöker visa med hjälp av sina 

utdelningar hur företaget presterar och tror ledningen på positiv framtida tillväxt så ska detta 

återspeglas. 

För att minska den asymmetriska informationen mellan ledningen och investerare angående 

framtida prognoser om företaget så försöker företagets utdelningspolitik signalera den 

informationsasymmetri som finns. Om ett företag höjer sin utdelning, så sänder det ut positiva 

signaler till investerare att företagsledningen förväntar sig att ha råd med en högre utdelning 

under en överskådlig framtid. När företag istället skär ner på utdelningar så signalerar det att de 

ger upp hoppet om att resultatet kommer att återhämta sig på kort sikt och därför måste minska 

på utdelningar för att spara pengar. Teorin om att utdelningspolitiken återspeglas i 

företagsledningens syn på framtida vinst kallas signaleringseffekten. Teorin menar att om 

utdelningen ökas så tyder det på att företaget har bra framtidsprognoser och investerare blir 

därmed villiga att investera mer. Generellt sett så går aktiekursen upp vid höjd utdelning och ner 

vid sänkt utdelning. Aktiekursen tenderar att minska mer vid nerskärningar av utdelning än 

tvärtom. Att skära ner på utdelningar blir därför väldigt kostsamt för ett företags rykte och bidrar 

med negativa reaktioner från investerare. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

Easterbrook (1984) ställer sig tvärtemot signaleringseffektens betydelse. Han menar att 

signaleringseffekten från utdelningar är svårtydda. En investerare kan inte avgöra om en 

utdelning betyder att företaget har tillräckligt bra investeringsmöjligheter eller om företaget inte 

har några investeringsmöjligheter alls och därför delar ut kapitalet. Enbart ett ständigt växande, 

framgångsrikt och väldigt välmående företag kan år efter år ha utdelning. Dessa företag behöver 

därmed inte signalera att deras företag går bra genom utdelningar, utan detta kommer 

uppmärksammas i deras finansiella rapporter, aktiens utveckling och företagets marknadssuccé.  

 

Liang et al (2011) har genomfört en studie omfattande 156 företag under perioden 1982-2005 

angående marknadens reaktion på uteblivna utdelningar och hur detta accepteras eller ej. Studien 

kom fram till att aktieägarna kan acceptera utebliven utdelning vid förtroende att företaget har 

goda investeringsprojekt som kommer generera i en större framtida avkastning. Forskaren menar 

att det går att signalera företagets finansiella position och framtidstro genom goda relationer 

mellan aktieägare och ledningen. Genom att reducera den asymmetriska informationen så blir det 

mer accepterat bland aktieägare med nollutdelning.  
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3.4 Agentteorin 
Styrningen av företag innefattar styrelsen som valt en företagsledning som ska leda företaget. 

Dessa två parter är separerade från vilket kan leda till att ledningen som kontrollerar företaget 

inte har samma incitament att arbeta efter styrelsen och aktieägarnas intressen och istället arbetar 

utifrån egna intressen. Företagsledningen får ett dilemma mellan att sätta aktieägarnas intressen 

först eller att sträva efter sina egna, vilket lätt kan tippa över till att bli det sistnämnda 

alternativet. Företagsledningen kan välja att prioritera andra intressegrupper framför aktieägarna 

för att arbeta utifrån företagets bästa. Däremot behöver nödvändigtvis inte detta betyda att det 

blir negativt för aktieägarna, men att sätta andra intressegrupper framför aktieägarna kan givetvis 

leda till att det sker på aktieägarnas bekostnad.  

Agentteorin behandlar förhållande mellan företagsledning och företagsstyrelse, större företag 

tenderar till att ha ett större gap mellan dessa parter vilket leder till ett ökat tryck på 

aktieutdelningar. Det finns en intressekonflikt dem emellan, då företagsledningen främst strävar 

efter tillväxt medan företagsstyrelsen främst strävar efter avkastning. Denna konflikt grundar sig 

i informationsasymmetri, enligt agentteorin har företagsledningen en överlägsen tillgång av 

information om företaget i förhållande till ägarna. (Berk och DeMarzo 2011) 

 

Enligt Pindado och Torre (2006) så kan informationsasymmetri även ge uttryck mellan 

aktieägare. Där små och passiva aktieägare som besitter mindre information om företaget i 

jämförelse med stora och aktiva aktieägare. Studien visar att de stora och aktiva aktieägarna 

anpassar sina aktieandelar utefter företagets finansiella position, som till exempel dess 

investeringsmöjligheter, kassaflöde och skuldandel. I kontrast till detta så agerar små och passiva 

aktieägarna inte i samma utsträckning efter företags finansiella position. Här finns det en tydlig 

informationsasymmetri mellan små och passiva aktieägare och stora aktiva aktieägare och 

grupperna agerar därefter.  

 

Lin et al (2010) har genomfört en studie på 2707 börsnoterade företag på två kinesiska börser 

mellan åren 1994-2004 angående förhållandet mellan ägarstruktur och utdelningspreferenser. 

Studien resulterade i en möjlig lösning på agentteorin. Där Lin et al menar att om ledningen 

innehar relativt stora aktieandelar så ger detta ledningen incitament till att agera utifrån 

företagets bästa i form av stabilitet och tillväxt men även ifrån aktieägarnas perspektiv eftersom 

de själva gynnas. Därmed beaktas även utdelningspolitiken eftersom de själva är aktieägare.  

 

 

3.5 Företags livscykelmönster 
En teoretisk undersökning angående företags optimala utdelningspolitik i förhållande till 

investeringsverksamhet har skrivits av Holt (2003). Undersökningen utgår ifrån att bolag i stora 

drag har tre alternativ för hur de ska fördela årets resultat. De kan välja mellan att återinvestera 

vinsten i bolaget i form av nya investeringar, behålla vinsten som likvida medel inom företaget 

för att undvika likviditetsproblem eller de kan välja att betala ut vinsten som utdelning till 

bolagets aktieägare. Resultatet av undersökningen visar att den optimala utdelningspolitiken och 

investeringsverksamhet varierar beroende på företagets omfattning. Investeringspolitik och 

utdelningspolitik följer ett livscykelmönster där små företag använder vinstmedel oftast till att 

finansiera investeringar för tillväxt som ska kunna generera i framtida utdelningar till aktieägare. 

Små företag har till skillnad från stora företag goda tillväxtmöjligheter vilket leder till att det är 
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mer benägna att använda vinstmedel till nya investeringar medan stora företag är mer benägna att 

använda vinsten till utdelning. Detta grundar sig i enligt Holt (2003) att små (unga) företag har 

en högre marginalprodukt jämfört med större (mogna) företag. De små företagen kan däremot 

göra utdelningar för att sänka tillväxttakten för att på så sätt undvika likviditetsproblem och för 

snabb expansion. Mer mogna och finansiellt säkra företag har istället en mer stabil och växande 

utdelning och utdelningen ökar med långsiktig hållbara resultat. 

 

Resultaten stöds även från en studie av Lin et al (2010) som visar på att när det finns en hög grad 

av tillväxtmöjligheter i form av positiva investeringar, så dominerar fondemission över kontant 

aktieutdelning. Vilket innebär att företag vill behålla kapital inom företaget för att kunna 

genomföra investeringar. Aktieägare i företag med färre investeringsmöjligheter föredrar inte 

fondemissioner.  
 

 

3.6 Ägarstruktur 
Ägarstrukturen inom företag varierar mellan att ha många små aktieägare och få stora aktieägare 

och allt däremellan menar Pajuste (2004). De små aktieägarna brukar ofta benämnas som passiva 

ägare och har inte samma tillgång till information om företaget som de stora aktiva aktieägarna. 

Förhållandet mellan andelen små aktieägare och stora aktieägare benämnas som företagets 

ägarkoncentration. Där hög ägarkoncentration representerar en stor andel stora aktieägare. 

Företags ägarstruktur påverkar finansiella beslut gällande både utdelningspolitik och 

investeringsverksam och har en betydande roll vid dessa beslut. Pajuste (2004) kom fram till 

genom sin studie att en hög grad ägarkoncentration ledde till minskade utdelningar och vice 

versa, detta för att det finns incitament för stora aktieägare att generera privata fördelar istället 

för att ge utdelning som gynnar även mindre aktieägare. 

 

Pindado och Torre (2006) har också studerat just detta samband genom en undersökning av 136 

börsnoterade företag på den spanska börsen mellan åren 1990 till 1999. Forskarna kom fram till 

att höga utdelningar förhindrar de stora aktieägarna inom ett företag från att genomföra riskfyllda 

investeringar. Pindado och Torre kom även fram till att nya investeringar leder till att både små 

och stora aktieägare vill öka sitt aktieinnehav inom företaget. 

 

 

3.7 Dividend smoothing 
Företag kan förändra sin utdelningspolitik när de vill, men i praktiken så varierar den sällan. 

Företag tenderar att hålla en jämn nivå på sina utdelningar trots att lönsamhet kan variera 

kraftigt. Utdelningar har mycket lägre volatilitet än lönsamhet. Att bibehålla en jämn och stabil 

utdelning kallas för Dividend smoothing. Företag tenderar dessutom till att öka utdelningar 

betydligt oftare än vad de skär ner på de. Lintner (1956) menar att detta är på grund av att 

ledningen tror att investerare föredrar stabil utdelning med hållbar tillväxt. (Berk och DeMarzo 

2011) 

 

Easterbrook (1984) skriver i studie att denna utdelningspolitik är vanligt förekommande bland 

företag men att den i praktiken är bristfällig. Han menar att kapitalet som delas ut inte har någon 

betydelse då samma investeringar kommer att genomföras med annat kapital i form av belåning 

eller nyemission. Detta resulterar i att oavsett om företag håller en jämn utdelning eller ej så blir 
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risken densamma. Därför förespråkar Easterbrook att företagsstyrelsen alltid ska prioritera 

investeringsverksamheten först och därefter utforma en utdelningspolitik som är lämplig för den 

aktuella perioden. 

 

Dessutom påvisar Liang et al (2011) att genom goda relationer mellan aktieägare och ledning 

kan det vid konjunktursvängningar vara fördelaktigt då utdelningen inte behöver hålla en jämn 

nivå. Detta leder till att företag som inte följer Dividend smoothing teorin återhämtar sig 

snabbare från en lågkonjunktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



21 
 

4. Empiri 
I detta kapitel redovisas studiens resultat baserat på datainsamlingen. Kapitlets inledande del 

består av sammanställningar av studiens data utifrån statistiska mått. Resultatet presenteras 

dessutom i form av bivariata och multivariata korrelations- och regressionsanalyser inom 

respektive segment. 

4.1 Sammanställning 
Empirikapitlets första del ger en sammanställning av datainsamlingen utifrån statistiska mått 

samt en jämförelse mellan Large Cap och Small Cap. I empirin ingår 40 stycken företag efter att 

ett bortfall om totalt 30 stycken företag har exkluderats utifrån studiens kriterier. Se bilaga 1.  

 

Tabell 1A och 1B visar segmenten ”Small Cap” respektive ”Large Cap” och dess observerade variabler. Utifrån dessa variabler 

så har statistiska mått i form av medelvärde, medianvärde, standardavvikelse, minsta värde och max värde tagits fram.    

Tabell 1A Small Cap  Medel Median Std Min Max N 

Utdelningsandel 0,4129 0 2,9998 – 22,0313 26,5 200 
Investeringskvot – 0,0437 – 0,0331 0,0827 – 0,5201 0,3060 200 
Skuldsättningsgrad 1,2975 0,9161 1,5768 – 8,5811 13,9543 200 
Börsvärde (MSEK) 453,8 311,9 396,6 9,9 2 149 200 
Ägarkoncentration (%) 50,6 51,5 16,8 8 86 200 
Årets resultat (MSEK) 7,4 11,8 71,57 -331 334 200 

 

Tabell 1B Large Cap Medel Median Std Min Max N 

Utdelningsandel 0,8329 0,4204 3,8642 – 0,3207 50,7778 200 
Investeringskvot – 0,0605 – 0,0462 0,0887 – 0,6324 0,3244 200 
Skuldsättningsgrad 4,9229 1,8286 8,5331 -31,5788 32,2724 200 
Börsvärde (MSEK) 90 524,1 52 497,5 87 581,9 4 900 44 6000 200 
Ägarkoncentration (%) 34,9 33 18,2 0 88,3 200 
Årets resultat (MSEK) 6330,1 4070 6321,8 -14685 26436 200 

 

Investeringskvot i förhållande till utdelningsandel: 

Formel 5 

𝐿𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐶𝑎𝑝 
−0,0605

0,8329
=  −0,0726 

 

Formel 6 

𝑆𝑚𝑎𝑙𝑙 𝐶𝑎𝑝 
−0,0437

0,4129
= −0,1058 

De statistiska måtten visar klara skillnader mellan de två segmenten i samtliga observerade 

variabler. Det mest intressanta måttet för att avläsa skillnader mellan segmenten är medelvärdet. 

Börsvärde är den enda variabeln som är en självklar skillnad eftersom segmenten är skilda 
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genom företagens börsvärde. Klara skillnader finns även i årets resultat vilket finner sig naturligt 

med tanke på företagens storleksskillnader. De går också utskilja att Large Cap segmentet har 

mer än dubbelt så högt medelvärde gällande utdelningsandel jämfört med Small Cap och dess 

skuldsättningsgrad är nästan fyra gångar så hög i Large Cap i förhållande till Small Cap. 

Investeringskvoten är också högre i Large Cap men inte lika markant skillnad som i övriga 

variabler. Den enda variabeln som Small cap har ett högre medelvärde än Large Cap är 

ägarkoncentrationen.  Small cap har en majoritet av stora aktieägare då de har ett genomsnitt på 

över 50 % av aktierösterna. Vid mätningen av variablerna i statistiska mått så framgår att de 

finns en stor variation mellan observationerna vilket standardavvikelsen, minsta värde och max 

värde antyder på. Därför har en justerad tabell tagits fram där extremvärdena är exkluderade.   

För segmentet Large Cap blir förhållandet mellan investeringskvot och utdelningsandel -0,0726 

och i Small Cap -0,1058 vilket innebär att för varje enhets minskning i utdelningsandel så 

kommer respektive segments investeringskvot att minska med ovanstående värde, vilket innebär 

att investeringarna ökar. 

 

Tabell 2A och 2B visar samma variabler och statistiska mått som 1A och 1B men är justerade med ett trimmat estimat på 5 % 
vilket innebär att de lägsta 2,5 % respektive högsta 2,5 % extremvärdena har exkluderats.    

Tabell 2A Small Cap Medel Median Std Min Max N 

Utdelningsandel 0,2847 0 0,5608 – 1,0285 3,2162 200 
Investeringskvot – 0,0427 – 0,0331 0,0487 – 0,2163 0,1215 200 
Skuldsättningsgrad 1,2140 0,9161 0,8758 0,1499 4,3729 200 
Börsvärde (MSEK) 428,7 311,9 327,7 21 1 545,2 200 
Ägarkoncentration (%) 50,6927 51,4850 15,2926 20 77,5 200 
Årets resultat (MSEK) 9,7095 11,8 45,1092 -144,2 134 200 

 

Tabell 2B Large Cap Medel Median Std Min Max N 

Utdelningsandel 0,4691 0,4204 0,2684 0 1,3914 200 
Investeringskvot – 0,0570 – 0,0462 0,0535 – 0,2302 0,0232 200 
Skuldsättningsgrad 4,6580 1,8286 7,1354 0,28 27,7577 200 
Börsvärde (MSEK) 84 633,8 52 497,5 72 996,7 12 000 343 000 200 
Ägarkoncentration (%) 34,3781 33 15,5159 5 84,13 200 
Årets resultat (MSEK) 6255,0642 4070 5283,3266 9 21280 200 

 

Skillnaderna som uppstått genom att extremvärde exkluderats ger uttryck i framförallt variabeln 

utdelningsandel. Där medelvärdet har sjunkit i segmentet Small Cap från 41,29 % till 28,47 % 

och i segmentet Large Cap från 83,29 % till 46,91 %. I övrigt är resterande variablers 

medelvärden relativt oförändrade.  Min- och Maxvärden har givetvis förändrats en hel del och 

likaså respektive segments standardavvikelse.  
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4.2 Large Cap 
4.2.1 Korrelations- och regressionsanalys 
Samtliga diagram och matriser visar sambandet mellan den beroende variabeln investeringskvot 

och den oberoende variabeln utdelningsandel. Extremvärden har exkluderats och uppgick till 26 

stycken observationer under segmentet Large Cap.   
 
Matris 1A visar korrelation mellan utdelningsandel och investeringskvot som kan anta värden mellan -1 till +1. Både 

extrempunkterna visar på fullständigt negativt eller positivt samband. Vid korrelation 0 finns inget samband alls.    

Matris 1A Korrelation 

 Utdelningsandel Investeringskvot 

Utdelningsandel 

Pearson Korrelation 1 ,222*** 

Sig. (2-sidigt)  ,003 

N 174 174 

Investeringskvot 

Pearson Korrelation ,222*** 1 

Sig. (2-sidigt) ,003  

N 174 174 

*** Korrelationen är signifikant på 1 % nivån (2-sidigt test). 

 

Resultatet från korrelationsanalysen visar att vi har en korrelation på 0,222 mellan dessa 

variabler vilket innebär att de är svagt positivt korrelerade. Korrelationen är också signifikant på 

en 1 % nivån. 

 
Matris 1B och 1C visar resultat från en bivariat regressionsanalys mellan den beroende variabeln investeringskvot och den 

oberoende variabeln utdelningsandel. Analysen ger ett förklaringsvärde mellan 0 och 1, där 0 inte ger någon förklaring medan 1 

ger en fullständig förklaring.  

Matris 1B Bivariat regressionsanalys 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,222a ,049 ,044 ,06722 

 

 

Matris 1C Bivariat regressionsanalys 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
Intercept -,093 ,009  -10,232 ,000 

Utdelningsandel ,046 ,015 ,222 2,987 ,003 
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Formel 7 

Regressionslinjen: ŷ = −0,093 + 0,046 × X 

Resultatet från den bivariata analysen visar på att den beroende variabeln investeringskvot 

förklaras av determinationskoefficienten (R Square) till 4,9 % av den oberoende variabeln 

utdelningsandel. Vilket tyder på att svagt förklaringsvärde.  Lutningen i analysen anges av 

”Utdelningsandel, B” och visar 0,046 vilket betyder att en enhets ökning på den oberoende 

variabeln alltså utdelningsandel ger en ökning på den beroende variabeln med 0,046 enheter. 

Detta är med 99 % statistiskt säkerställt eftersom att signifikansnivån är 0,003.  

 

Diagram 1 visar en bivariat regressionsanalys mellan den beroende variabeln investeringskvot och den oberoende variabeln 
utdelningsandel.   

Diagram 1 Regressionslinje 

 

I diagrammet kan man avläsa att det finns ett svagt positivt samband. Vilket innebär att när 

utdelningsandelen ökar så ökar investeringskvoten. När investeringskvoten blir högre betyder det 

att nettoinvesteringarna minskar, eftersom investeringskvoten anges i negativa värden. 

Diagrammet visar att när utdelningsandelen ökar så minskar investeringarna. Spridningen är stor 

och korrelationen är 0,222, vilket leder till att sambandet anses som svagt.   
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4.2.2 Korrelations- och regressionsanalys inklusive kontrollvariabler  
Samtliga diagram och matriser visar sambandet mellan den beroende variabeln investeringskvot 

och den oberoende variabeln utdelningsandel samt kontrollvariablerna. Extremvärden har 

exkluderats och uppgick till som högst 30 stycken observationer under segmentet Large Cap.   

Matris 2A visar korrelation mellan investeringskvot, utdelningsandel, ägarkoncentration, skuldsättningsgrad, årets resultat samt 

börsvärde och ta värden mellan -1 till +1. Både extrempunkterna visar på fullständigt negativt eller positivt samband, vid 

korrelation 0 finns inget samband alls.    

Matris 2A Korrelation 

 

Investerings-

kvot 

Utdelnings-

andel 

Ägarkonce-

ntration 

Skuldsättn-

ingsgrad 

Årets 

resultat  Börsvärde 

Investeringskvot Pearson 

Korrelation 
1 ,222*** -,119 ,362*** ,385*** ,310*** 

Sig. (2-sidigt)  ,003 ,117 ,000 ,000 ,000 

N 174 174 174 174 170 174 

Utdelningsandel Pearson 

Korrelation 
,222*** 1 ,255*** -,071 ,012 ,248*** 

Sig. (2-sidigt) ,003  ,001 ,355 ,873 ,001 

N 174 174 174 174 170 174 

Ägar-

koncentration 

Pearson 

Korrelation 
-,119 ,255*** 1 -,137* ,122 ,190** 

Sig. (2-sidigt) ,117 ,001  ,072 ,114 ,012 

N 174 174 174 174 170 174 

Skuldsättnings-

grad 

Pearson 

Korrelation 
,362*** -,071 -,137* 1 ,231*** ,149** 

Sig. (2-sidigt) ,000 ,355 ,072  ,002 ,049 

N 174 174 174 174 170 174 

Årets resultat Pearson 

Korrelation 
,385*** ,012 ,122 ,231*** 1 ,844*** 

Sig. (2-sidigt) ,000 ,873 ,114 ,002  ,000 

N 170 170 170 170 170 170 

Börsvärde Pearson 

Korrelation 
,310*** ,248*** ,190** ,149** ,844*** 1 

Sig. (2-sidigt) ,000 ,001 ,012 ,049 ,000  

N 174 174 174 174 170 174 

***Signifikant på 1 % nivån (2-sidigt) 

** Signifikant på 5 % nivån (2-sidigt) 

* Signifikant på 10 % nivån (2-sidigt) 

Ingen * Signifikant över 10 % nivån (2-sidigt) 
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De kontrollvariabler som är signifikant korrelerade med den beroende variabeln investeringskvot 

och/eller den oberoende variabeln utdelningsandel accepteras och använts till multivariat 

regressionsanalys. Samtliga kontrollvariabler är signifikant korrelerade med antingen 

utdelningsandel eller investeringskvot och behålls därför. 
 
 
Matris 2B visar en multivariat regressionsanalys mellan den beroende variabeln investeringskvot, oberoende variabeln 

utdelningsandel samt kontrollvariablerna ägarkoncentration, börsvärde, skuldsättningsgrad och årets resultat. Analysen ger en 

determinationskoefficient mellan 0 och 1, där 0 inte ger någon förklaring medan 1 ger en fullständig förklaring. Analysen anger 

också respektive variabels riktningskoefficient. 
Matris 2B Multivariat regressionsanalys 

Beroende variabel: Investeringskvot 

Intercept -0,093** -0,073** -0,095** -0,279** -0,174** 

Utdelningsandel 0,046** 0,056** 0,059** 0,060** 0,077** 

Ägarkoncentration  -0,070* -0,053** -0,069** -0,063* 

Skuldsättningsgrad   0,003** 0,002** 0,002** 

Årets resultat    0,053** 0,096** 

Börsvärde     -0,057* 

Determinationskoefficient 0,049 0,082 0,211 0,262 0,341 

***Signifikant på 1 % nivån (2-sidigt) 

** Signifikant på 5 % nivån (2-sidigt) 

* Signifikant på 10 % nivån (2-sidigt) 

Ingen * Signifikant över 10 % nivån (2-sidigt) 

 

Formel 8 

ŷ = −0,174 + 0,077 × X − 0,063 × X + 0,002 × X + 0,096 × X − 0,057 × X 

Den beroende variabeln investeringskvot förklaras till 34,1 % av de oberoende variablerna 

utdelningsandel inklusive kontrollvariablerna. Kontrollvariablerna har därmed stärkt 

förklaringsgraden eftersom determinationskoefficienten (R Square) har ökat från 4,9 % utan 

kontrollvariabler till 34,1 % med kontrollvariabler.  Riktningskoefficienten i analysen utan 

kontrollvariabler var 0,046. Med kontrollvariablerna så har utdelningens inverkan på 

investeringskvoten ökat till 0,077 vilket betyder att en enhets ökning på den oberoende variabeln 

alltså utdelningsandel ger en ökning på den beroende variabeln med 0,077 enheter. Den enda 

kontrollvariabeln som utifrån korrelationsanalysen misstänktes vara ett skensamband med 

utdelningsandel var börsvärde då dessa har liknande korrelation till investeringskvot samt att de 

är korrelerade till varandra. Som Matris 2B visar så stärks riktningskoefficienten mellan 

utdelningsandel och investeringskvot när börsvärde adderas, vilket tyder på att det inte var ett 

skensamband. 
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4.3 Small Cap 
4.3.1 Korrelations- och regressionsanalys 
Samtliga diagram och matriser visar sambandet mellan den beroende variabeln investeringskvot 

och den oberoende variabeln utdelningsandel. Extremvärden har exkluderats och uppgick till 39 

stycken observationer under segmentet Small Cap.   

 
Matris 3A visar korrelation mellan utdelningsandel och investeringskvot som kan anta värden mellan -1 till +1. Både 

extrempunkterna visar på fullständigt negativt eller positivt samband. Vid korrelation 0 finns inget samband alls. 

Matris 3A Korrelation 

 Utdelningsandel Investeringskvot 

Utdelningsandel 

Pearson Korrelation 1 ,088 

Sig. (2-sidigt)  ,269 

N 161 161 

Investeringskvot 

Pearson Korrelation ,088 1 

Sig. (2-sidigt) ,269  

N 161 161 

Ingen * Signifikant över 10 % nivån (2-sidigt) 

Resultatet från korrelationsanalysen visar att det finns en korrelation på 0,088 mellan dessa 

variabler vilket innebär att de är svagt positivt korrelerade. Korrelationen är signifikant på en 27 

% nivå. 
 

Matris 3B och 3C visar en bivariat analys mellan den beroende variabeln investeringskvot och den oberoende variabeln 

utdelningsandel. Analysen ger ett förklaringsvärde mellan 0 och 1, där 0 inte ger någon förklaring medan 1 ger en fullständig 
förklaring.  

Matris 3B Bivariat regressionsanalys 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,088a ,008 ,001 ,06845 

 

Matris 3C Bivariat regressionsanalys 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,060 ,006  -10,278 ,000 

Utdelningsandel ,005 ,005 ,088 1,108 ,269 

 
Formel 9 

Regressionslinjen: ŷ = −0,060 + 0,005 × X 
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Resultatet från den bivariata analysen visar på att den beroende variabeln investeringskvot 

förklaras av determinationskoefficienten till 0,05 % av den oberoende variabeln utdelningsandel. 

Vilket tyder på att väldigt svagt förklaringsvärde.  Lutningen i analysen anges av 

”Utdelningsandel, B” och visar 0,003 vilket betyder att en enhets ökning på den oberoende 

variabeln alltså utdelningsandel ger en ökning på den beroende variabeln med 0,003 enheter. 

Detta är inte statistiskt säkerställt eftersom att signifikansnivån är 0,389 

Diagram 2 visar en bivariat regressionsanalys mellan den beroende variabeln investeringskvot och den oberoende variabeln 
utdelningsandel. 

Diagram 2 Regressionslinje   

 

I diagrammet kan avläsas att det finns ett svagt positivt samband. Vilket innebär att när 

utdelningsandelen ökar så ökar investeringskvoten. När investeringskvoten ökar betyder det att 

nettoinvesteringarna minskar, eftersom investeringskvoten anges i negativa värden. Diagrammet 

visar alltså att när utdelningsandelen ökar så minskar investeringarna i liten utsträckning. 

Spridningen är stor vilket leder till att sambandet anses som svagt.   

 

4.3.2 Korrelations- och regressionsanalys inklusive kontrollvariabler 
Samtliga diagram och matriser visar sambandet mellan den beroende variabeln investeringskvot 

och den oberoende variabeln utdelningsandel samt kontrollvariablerna. Extremvärden har 

exkluderats och uppgick till 86 stycken observationer under segmentet Small Cap.   
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Matris 4A visar korrelation mellan investeringskvot, utdelningsandel, ägarkoncentration, skuldsättningsgrad, årets resultat samt 

börsvärde och ta värden mellan -1 till +1. Både extrempunkterna visar på fullständigt negativt eller positivt samband, vid 

korrelation 0 finns inget samband alls. 

Matris 4A Korrelation 

 

Investerings-

kvot 

Utdelnings-

andel 

Ägar-

koncentration 

Skuldsättnings

-grad 

Årets  

resultat  Börsvärde 

Investeringskvot Pearson 

Korrelation 
1 ,088 ,067 ,079 -,262*** -,221*** 

Sig. (2-sidigt)  ,269 ,397 ,318 ,005 ,005 

N 161 161 161 161 114 161 

Utdelningsandel Pearson 

Korrelation 
,088 1 ,185** -,090 -,439*** -,019 

Sig. (2-sidigt) ,269  ,019 ,254 ,000 ,812 

N 161 161 161 161 114 161 

Ägarkoncentration Pearson 

Korrelation 
,067 ,185** 1 ,061 -,195** -,241*** 

Sig. (2-sidigt) ,397 ,019  ,442 ,038 ,002 

N 161 161 161 161 114 161 

Skuldsättningsgrad Pearson 

Korrelation 
,079 -,090 ,061 1 -,190** -,286*** 

Sig. (2-sidigt) ,318 ,254 ,442  ,043 ,000 

N 161 161 161 161 114 161 

Årets resultat Pearson 

Korrelation 
-,262*** -,439*** -,195** -,190** 1 ,660*** 

Sig. (2-sidigt) ,005 ,000 ,038 ,043  ,000 

N 114 114 114 114 114 114 

Börsvärde Pearson 

Korrelation 
-,221*** -,019 -,241*** -,286*** ,660*** 1 

Sig. (2-sidigt) ,005 ,812 ,002 ,000 ,000  

N 161 161 161 161 114 161 

***Signifikant på 1 % nivån (2-sidigt) 

** Signifikant på 5 % nivån (2-sidigt) 

* Signifikant på 10 % nivån (2-sidigt) 

Ingen * Signifikant över 10 % nivån (2-sidigt) 

De kontrollvariabler som är signifikant korrelerade med den beroende variabeln investeringskvot 

och/eller den oberoende variabeln utdelningsandel accepteras och använts till multivariat 

regressionsanalys. De kontrollvariabler som är signifikant korrelerade med antingen 

utdelningsandel eller investeringskvot är ägarkoncentration, börsvärde och årets resultat, dessa 

används därför i regressionsanalysen. Ett skensamband mellan årets resultat och utdelningsandel 
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misstänks, eftersom variablerna dels är korrelerade med varandra och med investeringskvot. 

Detta samband kontrolleras vidare genom regressionsanalys. 
 
 
Matris 4B  visar en multivarit analys mellan den beroende variabeln investeringskvot och den oberoende variabeln 

utdelningsande samt kontrollvariablerna ägarkoncentration, börsvärde och årets resultat. Analysen ger ett förklaringsvärde 

mellan 0 och 1, där 0 inte ger någon förklaring medan 1 ger en fullständig förklaring. Analysen anger också respektive variabels 

riktningskoefficient. 

Matris 4B Multivariat regressionsanalys 

Beroende variabel: Investeringskvot 

Intercept -0,060** -0,070*** 0,035 0,012 

Utdelningsandel 0,005 0,005 0,005 0,002 

Ägarkoncentration  0,021 0,000 0,008 

Börsvärde   -0,038*** -0,017 

Årets resultat    -0,030 

Determinationskoefficient 0,008 0,010 0,056 0,073 

***Signifikant på 1 % nivån (2-sidigt) 

** Signifikant på 5 % nivån (2-sidigt) 

* Signifikant på 10 % nivån (2-sidigt) 

Ingen * Signifikant över 10 % nivån (2-sidigt) 

 

Formel 10 

ŷ = 0,012 + 0,002 × X + 0,008 × X − 0,017 × X − 0,030 × X 

 

Den beroende variabeln investeringskvot förklaras till 7,3 % av de oberoende variablerna 

utdelningsandel inklusive kontrollvariablerna. Kontrollvariablerna har därmed stärkt 

förklaringsgraden eftersom determinationskoefficienten (R Square) har ökat från 0,8 % till 7,3 

%.  Lutningen i analysen utan kontrollvariabler var 0,005. Med kontrollvariablerna har 

utdelningens inverkan på investeringskvoten minskat till 0,002 vilket betyder att en enhets 

ökning på den oberoende variabeln utdelningsandel ger en ökning på den beroende variabeln 

med 0,002 enheter. Ingen av ovanstående oberoende variabler har en signifikant påverkan på 

investeringskvoten.   När årets resultat adderas till regressionsanalysen så sjunker 

utdelningsandelens riktningskoefficient till endast 0,002. Detta tyder på att det kan finnas ett 

skensamband mellan utdelningsandelen och årets resultat, vilket även korrelationsanalysen tyder 

på (se matris 4A). Utdelningsandelen ser därmed ut att ha en väldigt liten eller närmare obefintlig 

påverkan på investeringskvoten, som förmodligen kommer att närma sig noll om ännu fler 

kontrollvariabler skulle läggas till. Denna tendens bör beaktas med försiktighet och går inte att 

fastställa eftersom få riktningskoefficienter är signifikanta. 
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5. Analys och Tolkning  
I analys- och tolkningskapitlet analyseras och bearbetas studiens empiri. Teori och empiri 

kopplas samman och diskuteras utifrån problemformuleringen. Studiens två segment analyseras 

först enskilt och därefter jämförs segmenten med varandra. Studiens hypoteser diskuteras och 

besvaras.  

 

5.1 Utdelningspolitikens inverkan på investeringsverksamheten 
5.1.1 Large Cap 
Resultatet från regressionsanalysen som visas i Matris 1B och 1C, beskriver hur stor påverkan 

utdelningsandelen har på investeringskvoten. Variationer i investeringskvoten kan förklaras till 

4,9 % av utdelningsandelen. Det finns ett svagt positivt samband mellan utdelningsandelen och 

investeringskvoten vilket innebär att utdelningar har en negativ inverkan på investeringar. För 

varje ökning av utdelningsandelen så minskar investeringsverksamheten med 4,6 %. 

Förklaringsvärdet och riktningskoefficienten anses som låga, vilket betyder att det förmodligen 

finns andra faktorer som har betydligt större förklaring till fluktrationer i investeringskvoten. 

För att utveckla och försöka finna dessa faktorer så har kontrollvariabler studerats (se Matris 2B) 

i samband med den beroende och oberoende variabeln. När dessa kontrollvariabler adderas så 

förstärks förklaringsvärdet från 4,9 % till 34,1 % vilket är en markant ökning. Detta innebär att 

den oberoende variabeln inklusive kontrollvariablerna förklarar drygt en tredjedel av 

variationerna i investeringskvoten. Kontrollvariablerna förstärker även utdelningsandelens 

negativa påverkan på investeringskvoten, då riktningskoefficienten har ökat från 4,6 % till 7,7 %. 

Trots att kontrollvariablerna förstärker förklaringsvärdet så är det fortfarande 65,9 % av 

variationerna i investeringskvoten som förklaras av andra faktorer som inte studerats i denna 

undersökning. Förklaringen till resterande variationer är ett intressant område att studera vidare 

inom. 

 

Resultatet tyder på att Miller och Modiglianis (1961) separationsprincip inte är förenlig med 

undersökningens Large Cap segment. Detta eftersom utdelningar har en negativ inverkan på 

investeringar. Resultatet tyder på att utdelningspolitiken har fått allt större inflytande över 

företags finansieringsstrategier. Separationsprincipen introducerades för drygt 50 år sedan och 

kan därför vara inaktuell för dagens företag. Den nyare studien skriven av Louton och Domian 

(1995) kom fram till resultat i enlighet med denna undersökning vilket styrker antagandet om 

separationsprincipens brister i dagens större företag.   

 
 

5.1.2 Small Cap 
Regressionsanalysen från Matris 3B och 3C resulterar i att investeringskvoten har ett 

förklaringsvärde på 0,8 %. Variationer i investeringskvoten förklaras till 0,8 % av 

utdelningsandelen och riktningskoefficienten är 0,5 % vilket innebär att utdelningsandelen 

minskar investeringsverksamheten. Både dessa värden är väldigt låga och är inte signifikanta. 

Detta tyder på att andra variabler har en inverkan på investeringskvoten. Vid mätning med 

undersökningens kontrollvariabler så stiger förklaringsgraden till  7,3 % (se Matris 4B). Däremot 

så minskar riktningskoefficienten till 0,2 %. Dessutom så minskar resultatens signifikans. Med 

kontrollvariablerna inkluderade så försvagas utdelningsandelens negativa påverkan på 
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investeringskvoten.  Detta beror förmodligen på skensambandet mellan variabeln årets resultat 

och utdelningsandel där årets resultat tenderar till att förklara en stor del av utdelningsandelens 

tidigare antydda riktningskoefficient. 

Resultatet inom segmenten Small Cap tyder på att Miller och Modiglianis separationsprincip är 

giltig för dagens svenska mindre företag. Inom segmentet Small Cap tyder detta på att företag 

håller utdelningspolitiken och investeringspolitiken separerade från varandra och låter inte valet 

av utdelningspolitik påverka beslut inom investeringsverksamheten. Som separationsprincipen 

lyder så får enbart investeringspolitiken påverka beslut inom utdelningspolitiken. Detta kan vara 

giltigt för segmentet Small Cap om studien istället hade undersökt det motsatta förhållandet, 

investeringsverksamhetens påverkan på utdelningspolitiken. Enligt forskarna Louton och 

Domian (1995) så kan även studiens omfattning och tidsperiod ha lett till brister i resultatet och 

på så sätt förhindrat upptäckten av investeringsverksamhetens beroende av utdelningspolitik.  

   

Utdelningspolitikens betydelselösa roll gentemot investeringsverksamheten som resultatet tyder 

på, kan även ha kopplingar till ägarkoncentrationen. Företagen inom Small Cap har i genomsnitt 

över 50 % stora ägare (se Tabell 1A) vilket kan relateras till Liangs et al (2011) studie angående 

acceptansen av uteblivna utdelningar. Genom att reducera den asymmetriska informationen som 

är ett resultat av högre ägarkoncentration kan det inom dessa företag vara mer accepterat med 

lägre utdelningar som fallet är i Small Cap. En hög ägarkoncentration leder till att aktieägarna i 

större utsträckning har en bättre insyn och kontroll på företagets verksamhet vilket reducerar 

risken. Detta kan i sin tur leda till att relationerna mellan aktieägare och företagsledning blir 

bättre och ledningen kan då kommunicera ut företagets finansiella ställning och framtidsutsikter 

utan att behöva ge utdelningar. Agentteorins effekt kan därför bli mindre betydande i den 

meningen att gapet mellan ledningen och aktieägarna minskas. Resultatet i studien går även emot 

signaleringseffektens betydelse då de mindre företagen inte verkar använda sig av den i lika stor 

utsträckning. Företagen verksamma på Small Cap ser ut att försöka locka aktieägare med andra 

medel än utdelningar.   

 
 

5.1.3 Jämförelseanalys mellan Large Cap och Small Cap 
I resultatet från Large Cap och Small Cap segmenten och utan kontrollvariabler så visas 

sambanden mellan den beroende variabeln investeringskvot och den oberoende variabeln 

utdelningsandel. Som Matris 1B, 1C och Diagram 1 för segmentet Large Cap samt Matris 3B, 

3C och Diagram 2 för Small Cap visar, så tyder resultaten för båda segmenten på ett svagt 

positivt samband. Vilket innebär att investeringskvoten ökar när utdelningsandelen ökar. Det 

genomförs således färre investeringar när företagen prioriterar utdelningar. Small Caps resultat är 

ej signifikant och har i princip ingen påverkan alls, därför bör resultatet beaktas med försiktighet. 

Enligt Miller och Modiglianis separationsprincip så ska investeringsverksamheten och 

utdelningspolitiken vara helt skilda från varandra. Separationsprincipen fick även stöd från 

Famas (1974) undersökning där han bekräftade principen i praktiken. Resultatet från Large Cap 

segmentet motsätter sig således separationsprincipen då utdelningsandelen påverkar 

investeringskvoten. Liknande resultat fick forskarna Dhrymes och Kurz (1967) där de fann 

sambandet att båda variablerna är ömsesidigt beroende. Det vill säga att både variablerna har 

förmågan att påverka varandra och inte endast investeringsverksamheten som påverkar 

utdelningar. För segmentet Small Cap så överensstämmer resultatet med denna princip  
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Gällande signaleringseffekten så skiljer det sig mellan segmenten. Large Cap resultatet tyder på 

att företag har denna effekt i åtanke eftersom de prioriterar utdelningar i hög grad. I kontrast till 

detta verkar Small Cap inte följa signaleringseffekten i samma utsträckning eftersom utdelningar 

inte har någon inverkan på investeringsverksamheten. Trots att Small Cap har relativt höga 

utdelningar så berör det inte investeringspolitiken i någon större utsträckning. Detta beror 

förmodligen på att utdelningar används som ett komplement till investeringsverksamheten i 

enlighet med Fama (1974) eller för att sänka tillväxttakten för att undvika likvida problem enligt 

Holt (2003).   

 

Från Tabell 1A och 1B går det att avläsa att högre ägarkoncentration ger lägre utdelningsandel. 

Detta förhållande stämmer överens med teorin om ägarstruktur, där Pajuste (2004) hävdar att 

högre ägarkoncentration ger lägre utdelningsandel och vice versa. Small Cap har i genomsnitt 

högre ägarkoncentration som bidrar till mer aktiva aktieägare, vilket kan få till följd att lägre 

utdelningar är mer accepterade. Till skillnad från Small Cap så har Large Cap en lägre 

ägarkoncentration vilket ger upphov till ökat tryck på utdelningar för att reducera risk. Risker 

som är förknippade med agentteorin där gapet tenderar till att vara större inom segmentet. När 

gapet är större så blir den asymmetriska informationen mellan företagsledning och aktieägare 

mer omfattande. Utdelningar blir därmed av högre betydelse för att undvika att ledningen agerar 

utifrån eget intresse.    

 

Vid samma jämförelse fast utifrån Tabell 2A och 2B där extremvärden har exkluderats så 

minskar utdelningsandelen till nästan hälften medan ägarkoncentrationen är oförändrad. Denna 

förändring kan på så vis ifrågasätta teorin eftersom att förhållandet mellan ägarkoncentration och 

utdelningsandel verkar i hög grad påverkas av och vara beroende av extremvärdena i 

undersökningen. Om teorin skulle vara applicerbar även i detta fall så borde ägarkoncentrationen 

förändras i motsatt riktning.    

 

 H1=Utdelningar har en negativ inverkan på investeringsverksamheten 

 

Resultatet tyder på att förhållandet för H1 är giltigt för segmentet Large cap och kan därför inte 

förkastas. För segmentet Small cap finns det en svag negativ inverkan, resultatet är dock ej 

signifikant vilket gör att H1 för detta segment förkastas.  
 
 

5.2 Prioritering mellan utdelning och investering 
Det finns tydliga skillnader mellan segmenten när det gäller deras utdelningspolitik och 

investeringspolitik. Stora företag har både högre utdelningar samt investeringar, vilket är 

naturligt då stora företag har mer kapital i reella tal eftersom verksamheten är mer omfattande.  

När de reella talen sätts i relation till årets resultat respektive totala tillgångar så bildas 

kvotvärdena utdelningsandel och investeringskvot som även de är högre för Large Cap.  

 

I Tabell 1A och 1B visar att Large Cap segmentet har i genomsnitt drygt dubbelt så hög 

utdelningsandel som segmentet Small Cap vilket ligger i linje med teorier om företags 

livscykelmönster. Där stora (mogna) företag väljer att dela ut mer än vad små (unga) företag gör. 

Vad som däremot vid en första anblick är anmärkningsvärt är att Large Cap dessutom har en 
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betydligt högre investeringskvot, -0,0605 mot Small Caps -0,0437. Det innebär att företagen på 

Large Cap avsätter mer kapital för båda dessa verksamheter. Detta resultat går således direkt 

emot samma teori om företags livscykelmönster. Enligt Easterbrook (1984) kan en förklaring till 

detta vara upprätthållandet av teorin Dividend smoothing. Företag tenderar till att genomföra 

samma investeringar oavsett vilken utdelningspolitik som förs, därav de höga värdena för både 

utdelningsandel och investeringskvot. Large Cap tenderar att följa Dividend smoothing medan 

Small Cap har mer avvikande resultat från teorin. Från Tabell 2A och 2B när extremvärden har 

exkluderats kan det tydligt avläsas att standardavvikelsen för utdelningsandel för segmentet 

Small Cap är dubbelt och även minsta och högsta uppmäta värden påvisar en stor variation, 

vilket tyder på att små företag har en mer ojämn utdelningsnivå än stora företag. Att inte följa 

Dividend smoothing är enligt Liang et al (2011) fördelaktigt framförallt vid tider av 

lågkonjunktur då dessa företag snabbare återhämtar sig. Detta för att företagen som avviker från 

Dividend smoothing anpassar utdelningspolitiken efter marknadens finansiella förutsättningar.  

 

Lägger man in ytterligare en aspekt nämligen variabeln skuldsättningsgrad så kan möjligen en 

ytterligare förklaring ges angående denna skillnad i investeringskvot och utdelningsandel. Large 

Cap har i genomsnitt hela fyra gånger högre skuldsättningsgrad i jämförelse med Small Cap (se 

Tabell 1A och 1B). Detta tyder på att Large Cap segmentet tenderar till att skuldsätta sig för att 

kunna genomföra större investeringar och samtidigt upprätthålla en högre utdelningsandel. Large 

Cap har även betydligt högre årets resultat än Small Cap vilket kan ha en inverkan (Tabell 1A 

och 2A). Årets resultat är dock inte jämförbart mellan segmenten då variabeln enbart anges i 

reella tal.   

 

Trots att Large Cap har högre investeringskvot så betyder det inte att detta segment prioriterar 

detta högre än Small Cap. Utan investeringskvoten måste sättas i relation till utdelningsandel för 

att kunna jämföra segmentens prioriteringar. När kvotvärdena utdelningsandel och 

investeringskvot sätts i relation till varandra så möjliggör detta att se hur högt de prioriteras i 

förhållande till varandra. Ekvation 1 konstaterar att investeringskvoten i förhållande till 

utdelningsandelen för segmentet Large Cap är -0,0726 och i Small Cap är kvoten -0,1058. Detta 

innebär att för varje enhet minskning i utdelningsandel så kommer respektive segments 

investeringskvot att minska med ovanstående värden. Eftersom investeringskvoten anges i 

negativa termer så innebär detta att fler investeringar kommer att genomföras. Small Cap har ett 

lägre värde vilket tyder på att de ökar sina investeringar i större utsträckning när 

utdelningsandelen minskar. Small Cap är därmed känsligare för förändringar i utdelningsandel. 

Utifrån detta mått så överensstämmer undersökningens resultat gällande 

investeringsverksamheten i förhållande till teorin om företags livscykelmönster.  

 

 H2=Små företag har högre investeringskvot i förhållande till utdelningsandel vid 

jämförelse med stora företag. 

 

Resultatet tyder på att förhållandet för H2 är giltigt och kan därför inte förkastas.  
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6. Slutsats 
I följande kapitel presenteras de slutsatser författarna kommit fram till genom studien. Dessutom 

redogörs hypotesernas giltighet och problemformuleringen besvaras. 

 

Studien syftar till att undersöka om företags utdelningspolitik har en negativ inverkan på 

investeringsverksamheten samt hur det skiljer sig utifrån börsvärde. För att undersöka detta 

samband har företag verksamma på den svenska Stockholmsbörsen OMXS studerats och 

analyserats. Syftet leder till att undersökningen ämnar besvara problemformuleringen; Har 

utdelningspolitik en negativ inverkan på investeringsverksamheten, samt hur detta skiljer sig 

mellan stora och små företag?  

 

Slutsatserna utifrån problemformuleringen är att utdelningspolitiken har en negativ inverkan på 

investeringsverksamheten. Graden av påverkan skiljer sig mellan studiens små och stora företag 

där sambandet är betydligt starkare i segmentet Large Cap och resultatet är dessutom signifikant. 

I segmentet Small Cap är sambandet väldigt svagt och är inte signifikant. Vid analys av 

segmenten där kontrollvariabler inkluderades så förstärktes det negativa sambandet för Large 

Cap. För Small Cap så blev sambandet överraskande nog svagare vilket sänker trovärdigheten i 

att sambandet ens existerar.     

 

Utdelningspolitik har med säkerhet en negativ inverkan på investeringsverksamheten inom 

segmentet Large Cap. För Small Cap finns tendenser till ett liknande förhållande men 

förhållandet är inte signifikant säkerställt. 

 

Börsvärdets betydelse vid företags prioriteringar av utdelningar och investeringar visar sig ha 

stor betydelse. De stora företagen tenderar till att ha betydligt högre utdelningar än små företag. 

De stora företagen har även en högre investeringskvot, vilket tyder på att Large Cap använder 

mer kapital till dessa verksamheter i jämförelse med Small Cap. Studeras förhållandet mellan 

dessa variabler så urskiljs en kvot som beskriver hur mycket företag investerar i förhållande till 

deras utdelningar. Detta förhållande visar sig vara högre för segmentet Small Cap vilket tyder på 

att små företag prioriterar investeringsverksamheten högre i förhållande till utdelningar i 

jämförelse med Large Cap.  

 

Segmentet Small Cap prioriterar investeringar i förhållande till utdelningar i högre grad än vad 

Large Cap tenderar att göra. 
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7. Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen sätts slutsatserna och resultatet in i ett bredare perspektiv. 

Författarna diskuterar även andra problemrelaterade aspekter som upptäckts under 

arbetsprocessens gång. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

 

Utdelningspolitikens roll har fått ett allt större inflytande i dagens svenska företag och tenderar 

till att medföra negativa konsekvenser på investeringsverksamheten. Förhållandet mellan 

utdelningspolitik och investeringsverksamhet visar sig i denna studie skilja sig åt mellan större 

och mindre företag. Studiens resultat tyder på att större företag prioriterar utdelningspolitik i 

högre grad än mindre företag. Teorin hävdar att enbart investeringsverksamheten ska kunna 

påverka utdelningspolitiken negativt. Enligt resultatet från studien så visar det på att motsatt 

riktning förekommer. Att företag idag låter deras utdelningspolitik påverka beslut inom 

investeringsverksamheten kan tyckas vara rimligt med tanke på dess betydelse för företag och 

aktieägare. Men i vilken utsträckning får detta ske och vilka blir dess konsekvenser för företaget 

på längre sikt? 

 

Enligt Miller och Modigliani så är investeringspolitiken det enda som kan påverka ett företags 

börsvärde. Korrelationen mellan investeringskvot och börsvärde bör enligt teorin vara negativ 

eftersom att en lägre investeringskvot ger ett högre börsvärde. Resultaten från studien är 

tvetydiga då segmentet Large Cap har en positiv korrelation mellan variablerna vilket innebär att 

när investeringskvoten ökar så ökar även börsvärdet. Detta betyder att de större företagens 

börsvärde minskar i takt med att investeringarna ökar. I Segmentet Small Cap så visar resultatet 

på ett motsatt samband med en negativ korrelation. Vilket stämmer överens med Miller och 

Modiglianis teori samt med teorin om företags livscykelmönster, där små företag har bättre 

investeringsmöjligheter för att växa och öka börsvärdet.  

 

Det positiva sambandet i Large Cap är svårt att tolka men en förklaring kan vara att aktieägare är 

medvetna om företagets framtida investeringar och dess kassaflöde och när färre investeringar 

genomförs så hoppas aktieägare att detta resulterar i högre utdelningar. Detta eftersom aktieägare 

överlag är kortsiktigt och irrationellt tänkande enligt Easterbrook (1984). Skulle aktieägare och 

företagsledning ha en bättre kommunikation så skulle aktieägarna känna sig säkrare och då 

kunna acceptera uteblivna utdelningar. Rädslan hos aktieägare att förlora det satsade kapitalet 

ökar trycket på utdelningar. På längre sikt skulle förmodligen nollutdelning leda till en ökad 

avkastning för båda parter, vilket får stöd från forskarna Liang et al (2011). Vid ett fullständigt 

rationellt beteende och tänkande mellan aktieägare och ledning skulle utdelningar signalera ett 

företags misslyckande snarare än goda framtidsutsikter. Detta eftersom företag som ger 

utdelningar endast skulle indikera på bristande investeringsmöjligheter. Microsoft var ett tydligt 

exempel på detta, då de aldrig gett en utdelning fram till år 2003 (Berk och Demarzo 2011). 

Trenden om ökade prioriteringar av utdelningar har blivit så stark att företag ger utdelningar för 

att konkurrera om aktieägare. 

 

Enligt Miller och Modigliani så är utdelningspolitiken helt betydelselös för företags börsvärde. 

De menar att oavsett vilken utdelningspolitik som förs så kan detta inte påverka företagets värde.  

Resultatet från studien tyder på att Miller och Modiglianis teori stämmer väl överens inom 

segmentet Small Cap där variablerna tyder på att ingen signifikant korrelation finns. Den låga 

signifikansnivån kan också bero på det stora antalet observerade nollutdelningar som kan ge ett 



37 
 

missvisande resultat. Inom segmentet Large Cap finns däremot en tydlig signifikant positiv 

korrelation mellan börsvärde och utdelningsandel vilket sätter sig emot teorin. Inom stora företag 

visar det sig att högre utdelningar genererar ett högre börsvärde. Detta kan i tur leda till att 

företag blir övervärderade, eftersom aktiekursen stiger på grund av utdelningar.  

 

Utdelningspolitikens betydande roll i dagens företag kan skapa indirekta konsekvenser på 

företags börsvärde. Anledningen till detta kan vara att företag använder utdelningspolitiken för 

att locka och attrahera potentiella aktieägare. Vilket kan jämföras med signaleringseffekten där 

utdelningar sänder ut signaler till aktieägare om företags framtid ekonomiska situation. Således 

kan utdelningarna påverka börskursen genom att aktieägarna tror på företagets framtid och 

genom att investera kan aktieägarna förverkliga sina egna förhoppningar.   

 

Det ökade intresset på företags utformning av utdelningspolitiken inom näringslivet har 

förmodligen en negativ påverkan på såväl aktieägare som företag. Ekonomin som helhet berörs 

också av det ökade trycket om utdelningar då företag tenderar att dela ut mer än vad som i själva 

verket är det mest ekonomiskt hälsosamma. Detta kan i sämre tider få negativa konsekvenser då 

företag inte lyckas möta aktieägarnas höga avkastningskrav. Många försöker dock upprätthålla 

sin utdelningspolitik, i linje med Dividend smoothing, vilket kan göra att 

investeringsverksamheten åsidosätts. När företag inte klarar av att upprätthålla sin utdelningsnivå 

så tappar företaget kapital i takt med förlorade aktieägare och de reservkapital som är nödvändigt 

vid svåra ekonomiska situationer, har redan delats ut tidigare år. Denna tankegång går i linje med 

Liang et al (2011) studie gällande att företag som har lägre utdelning återhämtar sig snabbare 

från ekonomiska kriser. 
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7.1 Förslag till vidare forskning 
Utifrån undersökning har idéer kring vidare forskning uppmärksammats. Dessa förslag 

presenteras nedan. 

 Ett intressant område att forska vidare kring är utdelningspolitikens betydelse för 

börsvärdet på den svenska marknaden. Med tanke på dagens situation med ökade krav på 

utdelningar och resultatet från denna undersökning där större företag tenderar att ha högre 

utdelningar så är detta ett intressant område. Vidareforskningen kan beröra faktorer 

gällande om utdelningspolitiken kan användas som ett verktyg för att attrahera 

investerare och därigenom öka börsvärdet. Denna typ av undersökningen skulle kunna 

göras utifrån data kring aktieomsättningen för företag med många eller höga utdelningar 

för att sedan jämföra med det motsatta. Faktorer som utöver detta kan tas upp är 

direktavkastningen och dess betydelse för aktieägare och börsvärdet.   

 

 Förslag på vidare forskning är även att titta närmare på vilka faktorer/variabler som 

främst påverkar investeringskvoten inom Small Cap. Eftersom denna undersökning inte 

fann någon signifikant variabel som påverkade investeringskvoten är detta intressant att 

forska vidare inom.  

 

 Då denna undersökning endast belyser sambandet mellan investeringskvot och 

utdelningsandel vore det intressant att titta på sambandet i motsatt riktning. En sådan 

studie skulle innebära att författarna tittar närmare på hur investeringsverksamheten 

påverkar utdelningsandelen.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Bortfall 

Företag  Segment Orsak 

Formpipe Software Small Cap Börsnoterades 2005 

Stockwik Small Cap Omvälvande uppköp 

Electra Gruppen  

 

Small Cap Börsnoterade 2006 

Nordic Mines  

 

Small Cap Grundades 2005 

Multiq International Small Cap Ingen utdelning under totala 

perioden 

Image Systems  Small Cap Ingen utdelning under totala 

perioden 

Ortivus Small Cap Ingen utdelning under totala 

perioden 

Dedicare Small Cap Börsnoterades 2011 

Micro Systemation Small Cap Börsnoterades 2011 

Boule Diagnostic Small Cap Börsnoterades 2011 

Artic Paper Small Cap Börsnoterades 2012 

Opcon Small Cap Ingen utdelning under totala 

perioden 

Nordic Service Partners Small Cap Börsnoterades 2008 

Novestra Small Cap Börsnoterades 

2006/investmentbolag 

Hemtex Small Cap Börsnoterades 2005 



43 
 

Vitec Software Small Cap Börsnoterades 2011 

Tradedoubler Small Cap Börsnoterades 2005 

Kabe Small Cap Endast delårsrapporter 

Moberg Pharma Small Cap Börsnoterades 2008 

Björn Borg Small Cap Börsnoterades 2007 

Duroc Small Cap Investmentbolag 

Probi Small Cap Börsnoterades 2004 

Acap invest Small Cap Investmentbolag 

Net Sight Small Cap Ingen utdelning under totala 

perioden 

Allenex  Small Cap Börsnoterades 2006 

Avega group Small cap Börsnoterades 2010 

Arise Small Cap Börsnoterades 2010 

Cellavision Small Cap Börsnoterades 2008 

Tele2 Large Cap Ej tillgång till samtlig info-

Redovisade ej antal 

aktieägare/andel stora 

aktieägare 

Teliasonera Large Cap Ej tillgång till samtlig info-

Redovisade ej antal 

aktieägare/andel stora 

aktieägare 

 

 

 

 

 

 

 


