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Sammanfattning 
 
 
 
Titel: VDs interna innehav och dess påverkan på utdelning  

- en studie av svenska börsnoterade företag 
 
Inlämningsdatum: 2005-01-05 
 
Ämne/kurs:  FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng 
 
Författare:  Per Bengtsson 

Hedda Giaever   
 
Handledare:  Maria Gårdängen 
  Göran Anderson 
 
Nyckelord: Agentteori, utdelning, internt ägande,  

skatteeffekt, regressionsanalys 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida 

utdelningspolitiken i ett svenskt aktiebolag påverkas av hur 
mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i 
form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet 
konstatera att det finns ett samband och jämföra detta med 
undersökningar tidigare utförda i Amerika.   

 
Metod: Undersökningen bygger på en kvantitativ analys i form av en 

regressionsanalys. Ett flertal förklarande variabler har tagits med 
för att ge ett större förklaringsvärde av undersökningen.  

 
Resultat: Att VDs ägande har en positiv påverkan på utdelningen bekräftas 

genom vår undersökning. Andra faktorer som har signifikant 
påverkan på utdelning är företagets risk, storlek, tillväxt och vinst. 
Undersökningen har en justerad förklaringsgrad på 72 %.   

 
Slutsatser: Vår undersökning ger stöd för att VDs ägande påverkar 

vinstdispositionsbesluten i företaget och att VDn i egenskap av 
enskild aktieägare försöker minimera skattekostnaden för sig själv 
genom att välja högre utdelning framför högre lön. Skatteeffekten i 
Sverige skulle således kunna vara en förklarande faktor till varför 
utdelningar är positivt korrelerade till ägande i Sverige, vilket inte 
är fallet i USA.  
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Abstract 
 
 
 
Title: CEO ownership and its impact on dividends  

– a study of listed Swedish firms 
 
Date:  2005-01-05 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration,  

10 Swedish credits (15ECTS) 
 
Authors:  Per Bengtsson 

Hedda Giaever  
 
Advisors:  Maria Gårdängen 
  Göran Anderson 
 
Key words: Agency theory, dividends, internal shareholding,  

taxation effect, regression analysis 
 
Purpose: This study aims to study and show that insider ownership is a 

significant determinant of dividends.  
 
 
Methodology: This paper uses a regression analysis to examine how dividends 

relate to insider ownership. In order to increase the explanation 
and understanding of this study, a series of other dependent 
variables are included. 

 
 
Results: We find internal ownership to be a significant and positive 

determinant of dividends. Other significant determinants are 
company risk, size growth and earnings. The equation displays a 
72 % explanatory power.  

 
 
Conclusions: Our study supports that insider ownership is positively correlated 

to dividends. The Swedish tax system is argued to have an impact 
on dividend policies, when insiders own a large stake in the 
company. This view is supported by the fact that dividends are 
taxed at a lower level, than wage payments to management. 
Studies show that share holders choose to collect capital gains in 
the way that is most beneficial when considering taxes.    
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1. Inledning 

 
Kapitlet inleds med en kort bakgrund till varför uppsatsens ämne är intressant att studera, 
varpå problemdiskussion och en konkret forskningsfråga samt syftet redogörs. 
Avslutningsvis beskrivs uppsatsens avgränsningar 
 
 
1.1 Bakgrund 

De svenska börsnoterade företagens balansräkningar är i dag mycket starka, vilket ger 

utrymme för stora direktavkastningar och återföringar till aktieägarna i framtiden1. 

Sammanställningar antyder att 124 miljarder kronor kan komma aktieägarna till del året 

20062. Det är dock ett diskuterat ämne huruvida företag borde dela ut sin erhållna vinst, eller 

om denna bör vidareinvesteras inom företaget. Det är därför nu kanske extra aktuellt för 

aktiesparare att analysera företagens eventuella utdelning inför tänkbara köp.  

 

Mot den bakgrunden anser vi att utdelningspolitik och vilka faktorer som påverkar den, är ett 

väldigt aktuellt ämne. Speciellt anser vi att det är intressant med reflektionen och 

diskussionen kring vad som är mest önskvärt för aktieägarna, gällande fördelningen av den 

erhållna vinsten. När ett företag väljer att använda fritt kapital till att investera innebär detta 

kanske framtida vinst, men också att aktieägarna måste avstå från utdelning. En genomgående 

fråga är då huruvida företaget är bättre på att skapa en hög avkastning än aktieägaren. 

 

Men vad är det då som påverkar huruvida och i så fall hur mycket ett företag väljer att dela 

ut? Detta är intressant att studera då utdelningens storlek påverkar en stor del av aktieägarnas 

värde.  

 

Det har tidigare utförts flera undersökningar kring utdelningens förklaringsvariabler. 

I USA har bland annat ledningens andel av det totala aktiekapitalet analyserats. Rozeff(1982) 

såg ett samband där ökad nivå av internt ägande medförde lägre utdelningar. Han, samt 

Jensen, Solberg & Zorn(1992), resonerade också att ökad vinst resulterar i ökad utdelning. 

Myers & Majluf(1984) påvisar att företag måste välja mellan utdelningar och investeringar. 

Rozeff (1982) påpekar också att större tillväxt kommer att associeras med lägre utdelningar. 

                                                 
1 SEB:s experter om året som kommer (2005-12-22) 
www.seb.se 
2 170 miljarder i utdelning till aktieägarna (2005-11-03): Henrik Westman 
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?stat=0&ArticleID=2005/11/03/163581 
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Chen & Steiner (1999) identifierade i sin forskning ett negativt samband mellan internt 

ägande i amerikanska bolag och deras utdelning.  Det saknas dock motsvarande analyser 

kring ledningens ägande i Sverige, och den påverkan denna har på utdelningsnivån.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

 
Den problematisering som följer av den diskussion vi har fört ovan, består i att påvisa ett 

samband mellan VDs andel av aktiekapital och hur mycket företaget delar ut. Studien skiljer 

sig från de studier som har genomförts i USA, då miljön och lagstiftningen är olik i Sverige.  

 

Det är som sagt i vårt intresse att studera utdelningspolitiken och vad som påverkar 

utdelningen då detta har en stor påverkan på aktieägarnas värde. Om det finns ett negativt 

samband mellan VDs ägande och hur mycket som delas ut, som bland annat Chen & 

Steiner(1999) visar att det finns i USA, speglar det då en viss asymmetri i informationen som 

köparna på börsen har och den ledningen har? Det är dock en del skillnader mellan Sverige 

och USA som kan ha avgörande betydelse. Till exempel är marginalskatten på inkomst av 

tjänst högre än skatten på utdelning i Sverige. Detta innebär att det kan finnas ett incitament 

att VD önskar utdelning som ersättning istället för lön. I USA är det också vanligt att 

styrelsen, som är de som bereder förslag till utdelning, är mer oberoende av företaget, då detta 

är reglerat av lag. Där är det heller inte tillåtet med rösträttsdifferentiering, vilket fortfarande 

är ganska vanligt i Sverige. Detta innebär att det kan antas att svenska verkställande direktörer 

genomsnittligt äger en mindre andel av det totala aktiekapitalet.  

 

Vi anser det vara intresseväckande att utföra en analys av VDs ägande och utdelningspolitiken 

av just dessa orsaker. Trots att det inte är VD själv som är den beslutsfattande i 

utdelningsfrågor har han i de flesta bolag inflytande av ansenlig grad och det finns anledning 

att tro att han eller hon även i utdelningsfrågor har en betydande påverkan. 

 

Forskningsfråga: Hur påverkar VDs interna ägande storleken på företagets utdelning? 
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1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att analysera hur och huruvida utdelningspolitiken i ett svenskt 

aktiebolag påverkas av hur mycket den verkställande direktören har investerat i företaget i 

form av aktiekapital. Vi önskar att med statistisk säkerhet konstatera att det finns ett samband 

och jämföra detta med undersökningar tidigare utförda i Amerika.   

 

 
 
1.4 Avgränsningar 

 

Studien avgränsas till att behandla bolag noterade på Stockholmsbörsen. Antalet företag vi har 

valt att ta med styrs av hur många som krävs för att erhålla något signifikant samband, samt 

begränsas av den tid och de resurser vi har. Då det är av betydelse för resultatet och 

signifikansen i vår modell att det inte är för stor variation i företagens utdelning och vinst, har 

vi valt att koncentrera vårt urval till företagen inom branscherna råvaror, industri, 

konsumentvaror och telekom. För att trots denna avgränsning kunna få något signifikant 

samband, har vi valt att utföra en totalanalys inom dessa branscher. 

 

Vi har valt att endast se på VDs ägande i undersökningen, medan de amerikanska 

undersökningar vi jämför med, har analyserat det totala interna ägandets påverkan, i form av 

styrelsens och ledningsgruppens ägande. Detta innebär att jämförelserna av studierna inte blir 

optimala. Detta är en avgränsning vi har valt eftersom det är just VDs påverkan vi önskar att 

granska. Detta innebär att vi kan utföra en mer specifik analys, då de flesta företag har en VD, 

men det är större fluktuationer i hur ledningen ser ut. Det är ganska stora skillnader mellan 

strukturen på aktiebolag i USA och Sverige. I USA är det betydligt mer vanligt att styrelsen 

består av helt oberoende aktörer, då det är reglerat av lag att en viss andel av styrelsen inte får 

ha vissa kontakter med firman. Detta gör att det är lättare att skilja mellan interna och externa 

beslutsfattare än vad det är i Sverige. Komplexiteten rörande vem som tar beslut i 

utdelningsfrågor, och vilka som både ingår i styrelsen samt arbetar i företaget, gör att 

sannolikheten är stor för att vi inte skulle få signifikanta resultat om vi utförde en studie av det 

totala interna ägandets påverkan på utdelningen. 

 



 7

Vi har valt att använda VDs grundlön som förklaringsvariabel istället för den totala ersättning 

han eller hon får när vi räknar in bonus. Denna avgränsning har vi valt att göra på grund av 

brist på resurser och tid. Vidare skulle insamlingen vara svår att göra korrekt, eftersom 

bonuslöner ofta innehåller inslag av optioner, vars löptider eller lösenpriser vi inte känner till. 

Då det är viktigt för regressionsmodellens och våra resultats tillförlitlighet att all information 

samlas in på liknande sätt för de bolag som ingår i urvalet, har vi valt att endast se på 

grundlönen, som redovisas i företagets årsredovisning. Eftersom bonusutfallet ofta är starkt 

korrelerad med vinsten i företaget, skulle också en inkludering av denna ersättningsform 

strida mot motiveringen att använda en linjär regressionsmodell.  
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2. Metod 

 
Metodkapitlet redogör för forskningsansatsen och metoden som används för att svara på 
forskningsfrågan. Först argumenteras det för den metod som är blivit använd och de 
förklaringsvariabler som har tagits med i den, varpå urvalet och metodproblem diskuteras.  
 
 

Utifrån vår problemformulering kan vi avgöra vilken metod som är bäst lämpad för 

uppsatsen. För att verifiera eller eventuellt avfärda hypotesen, kommer vi att utföra en linjär 

multipel regressionsanalys som baseras på tvärsnittsdata.  

 

 

2.1 Regressionsmodellen 

 
Det finns flera olika regressionsmetoder som kan användas då samband mellan faktorer ska 

påvisas. Vi har valt att sätta upp en nollhypotes som säger att sambandet mellan utdelning och 

internt ägande är noll, och genom ett tvåsidigt t-test förhoppningsvis förkasta denna.  

 

För att kunna exkludera att det är andra faktorer som skapar sambandet utför vi en linjär 

multipel regressionsanalys, där så många faktorer som möjligt som kan tänkas påverka 

utdelningsnivå, tas med. På detta sätt kan vi påvisa att det interna ägande påverkar 

utdelningsnivån om vi håller de andra variablerna, som också kan tänkas påverka, lika.  

 

Vi har valt att genomföra en tvärsnittsanalys av företagen. Detta innebär att vi inte behöver 

beakta tidsvariabler som ofta uppstår. Detta är egentligen en avgränsning då det mycket väl 

kan tänkas att faktorer som utdelning föregående år påverkar årets utdelningsnivå. Vi gör 

dock ingen tidsserieanalys, av skälet att vi inte har resurserna att utföra detta i nuläget.  

 

 

2.2 Förklaringsvariabler 

 

Variablerna i modellen utgår huvudsakligen från den analys Chen & Steiner(1999) gjorde 

kring det interna ägandes påverkan på utdelningen i USA. Detta dels för att kunna jämföra de 

två studierna på ett bättre sätt, men också för att Chen & Steiner påvisade ett signifikant 
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samband mellan merparten av de variabler som användes i modellen och utdelningsnivån. 

Vissa variabler som kan tänkas ha en påverkan i Sverige har dock inkluderats. 

 

Vi kommer att samla in observationer från börsnoterade svenska företag gällande:  

 

 LnDiv = den naturliga logaritmen av utdelningen  

 LnOwn = den naturliga logaritmen av VD:s totala innehav av aktiekapital 

 LnDebt = den naturliga logaritmen av långfristiga skulder/marknadsvärdet av det egna 

kapitalet 

 Risk = Betavärden jämfört med SIX Trusts index (SIX RX), justerat för utdelningar, 

senaste 48 månaderna 

 Inv = Förra årets investeringar/balansomslutning 

 Growth = Genomsnittlig omsättningsstillväxt de senaste tre åren 

 LnSize = den naturliga logaritmen av bokförd värde av totala tillgångar 

 Earn = Föregående års vinst/börsvärdet 

 LnComp = den naturliga logaritmen av VD:s lönekompensation 

 Röst = dummyvariabel som anger huruvida företaget har a och b aktier med olika 

rösträtt 

 LnTime = den naturliga logaritmen av antal år VD har suttit på sin post 

 

 

Chen & Steiner(1999) har inte inkluderat variablerna Röst, LnComp och LnTime i sin modell. 

I USA finns ingen differentiering av rösträtten på aktier, vilket exkluderar detta problem. Vi 

anser dock att detta kan ha en påverkan på utdelningsnivån i Sverige. Då VD kan inneha en 

lägre andel av totalt aktiekapital, men fortfarande ha en betydande andel av rösterna, kan detta 

påverka hur mycket VD äger.  

 

En annan stor skillnad mellan USA och Sverige är skattesystemet.  Marginalskatten på 

inkomst av tjänst är högre än skatten på utdelning i Sverige.3 Det är därför intressant att se hur 

mycket VD tar ut i lön, vilket igen förklarar varför vi har valt att ta med variabeln LnComp.  

Mot bakgrund av antagandet att VD beskattas mer på det han tar ut i lön, än det han får i 

utdelning, borde det finnas ett incitament för VD att önska utdelning i stället för lön. 

                                                 
3 För resonemang se avsnitt 5.4 om studier på svenska bolag och 6.2.2 om skattens påverkan på utdelningen. 
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Variabeln LnComp har skattats genom att ta av bolaget redovisade grundlön. Svårigheter med 

att uppskatta det framtida värdet på eventuella bonuskontrakt, som kan inkluderas i lönen, har 

gjort att vi har bortsett ifrån detta, då det skulle ge stort utrymma för felaktiga slutsatser.  

 

Man kan motivera att vi valde att analysera VDs totala innehav av aktiekapital i företaget 

istället för VDs andel av aktiekapital. Om vi hade valt att använda kvoten som variabel, hade 

denna varit missvisande, då storleken på företagen i vår population varierar mycket. En liten 

andel aktier i ett stort bolag kan ha samma värde som en större andel i ett bolag med mindre 

aktiekapital.  

 

I stället för att använda soliditeten i företaget som en variabel har vi valt att variabeln lnDebt 

ska spegla företagets långfristiga skulder, i förhållande till marknadsvärdet av det egna 

kapitalet. Marknadsvärdet av det egna kapitalet räknade vi genom att multiplicera soliditeten 

med börsvärdet. Skattningen av variabeln motiveras genom att Chen & Steiner(1999) 

formulerat sin regressionsmodell på detta sätt, och om denna undersökning görs på samma 

sätt, ökar förutsättningarna för att vi kan göra bättre jämförelser av de två modellerna.  

 

Det finns anledning att tro att förra årets investeringar har en stor påverkan på huruvida och 

hur mycket ett företag väljer att dela ut. Denna variabel måste dock värderas i förhållande till 

storleken på företaget. Ett litet företag som investerar en miljon kronor borde ha en annan 

effekt och spegla en annan miljö än om ett stort bolag endast hade investerat samma summa. 

Vi har därför valt att konstruera variabeln Inv genom att ta kvoten mellan förra årets 

investeringar och företagets totala tillgångar. Vi har här valt att spegla företagets storlek 

genom dess totala tillgångar, då investeringar oftast ökar ett företags tillgångar, och därför 

borde ha en konkret relevans till dessa. Chen & Steiner(1999) resonerade på liknande sätt och 

använde samma variabel. 

 

Ett nyetablerat företag eller ett företag med stor tillväxt har ett annat, oftast större, behov av 

likvida medel än vad mer mogna bolag har. I situationer där ett företag expanderar och har 

stor tillväxt finns troligen ett incitament att använda ackumulerad vinst till investeringar och 

utveckling inom företaget, i stället för att dela ut till ägarna. Eftersom vi önskar att eliminera 

denna påverkan då vi analyserar VDs innehav och utdelning, och på så sätt öka modellens 

precision, har vi valt att studera företagets tillväxt. För att skatta faktorn Growth räknade vi 

därför ut genomsnittlig omsättningstillväxt från 2001 till 2004. Omsättningsökningen speglar 
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i de flesta företag tillväxten på ett enkelt och konkret sätt, och det faller därför naturligt att 

använda denna som indikator. Det kan dock diskuteras hur man skattar just denna faktor. Man 

skulle kunna argumentera för att inte ta ett genomsnitt av tillväxten de tre senaste år, utan 

hellre räkna ut kvoten av omsättning 2004 genom omsättning till exempel 2001 och sedan ta 

tredjeroten ur denna. Men eftersom syftet med variabeln growth är att spegla vilken situation 

det aktuella företaget är i, på bäst möjliga sätt, har vi valt att räkna ut ett genomsnitt av den 

tillväxt som har skett från år till år från 2001 till 2004. På detta sätt underlättas arbetet med att 

eliminera situationer, och ökar skattningens precision vid tillfällen där till exempel 

omsättningen sjönk kraftigt från 2001 till 2002, men har ökat sedan 2002.  

 

Chen & Steiner(1999) påvisar i sin studie att risk är en determinant till utdelning. Hög risk, i 

form av betavärdet för tillgången, förknippas med företag som har stor volatilitet i börskursen. 

Detta kan i sin tur förknippas med bland annat företag som befinner sig i ett 

utvecklingsstadium. Denna typ av företag har ofta ett stort behov av kapital för investeringar, 

vilket kan förklara att hög risk i form av betavärde kan ge lägre utdelningar. För att kunna 

beräkna olika betavärden, med hänsyn tagen till utdelning, använder vi oss av SIX RX 

avkastningsindex, som beräknas på samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsens A- och O-

lista. Betavärdena är baserade på de senaste 48 månadernas observationer. 

 

Tiden som en VD har besuttit sin post kan tänkas ha påverkan på styrelsens beslut i frågan om 

utdelningar samt VDns inflytande. För att fånga upp denna eventuella påverkan tas uppgifter 

om detta med i regressionen. Tiden som en VD har haft sin tjänst uttrycks i månader. 

  

I det fall där kvalitativa variabler ska undersökas, då vi önskar att undersöka om det finns 

någon sorts rösträttspåverkan, använder vi dummyvariabler. Dessa antar värdet 1 om företaget 

har a- och b-aktier med olika rösträtt och 0 annars.   

 

 

2.3 Urval 

 

Affärsvärldens bolagsindelning4 har legat som grund för urvalet av företag till analysen. 

Indelningen bygger på nio huvudbranscher5, med tillhörande undergrupper.  

                                                 
4 AFGX Bolagsindelning. www.affarsvarlden.se 
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Ett mål med undersökningen har varit att kunna täcka en så stor del av branscherna 

representerade på Stockholmsbörsen som möjligt. Ett högre mål har dock varit att få en 

förklaring till om variabeln utdelning har ett samband med ägandet hos VDn i bolaget. Detta 

leder till slutsatsen att det är av betydelse att en bransch i genomsnitt måste ha någon form av 

utdelning och/eller internt ägande för att kunna vara representerad i urvalet. I branscherna 

hälsovård, finans, IT, media & underhållning och tjänster är en stor del av de enskilda 

bolagens förluster av sådan storlek att det i regel ej förekommer utdelning. För att modellen 

skall få ett förklaringsvärde som är tillfredsställande har vi på grund av detta valt att exkludera 

dessa branscher. Således berör vår studie endast de kvarvarande bolagen inom branscherna 

råvaror, industri, konsumentvaror och telekom.  

 

De inkluderade branscherna representeras av totalt 129 bolag på Stockholmsbörsen6. För att 

regressionen skall få tillräcklig statistisk styrka har vi valt att utföra en totalanalys på dessa, 

med vissa undantag. Några av de 129 företagen har säte utomlands och är i enstaka tillfällen 

endast delnoterade i Sverige. Detta innebär att den redovisning dessa företag har i Sverige inte 

representerar deras verksamhet på önskvärd sätt och gör jämförelsen vi önskar svårare. Av 

dessa skäl har några av företagen i urvalet exkluderats. 

 

Efter eliminering samlades data in för resterande 112 bolag. Referensdatum har varit 2005-11-

17. Således har aktiekurserna för bolagen och ägandet i bolagen utgått från detta datum, för att 

säkerställa observationernas likformighet. Om redovisningsvalutan var euro räknades denna 

om till svenska kronor enligt valutakurs på sista bokföringsdag. 

 

 

2.4 Metodproblem 

 

Vår uppsats byggs på de numeriska data vi samlar in, vilket gör att det är avgörande för 

uppsatsens relevans att dessa data är tillförliga. Det är då viktigt att validiteten, reliabiliteten 

och objektiviteten beaktas. När vi diskuterar validiteten, påpekar vi att vi måste mäta det som 

vi verkligen vill undersöka. Vi måste således vara noggranna med att de data vi samlar in 

verkligen speglar till exempel företagets vinst. Vi har genom att noggrant värdera hur vi ska 

                                                                                                                                                         
5 Branscherna är: råvaror, industri, konsumentvaror, hälsovård, finans, IT, telekom, media & underhållning och tjänster. 
www.affarsvarlden.se 
6 Antalet bolag i de olika branschgrupperna är: råvaror 16 bolag, industri 64 bolag, konsumentvaror 31 bolag, telekom 18 
bolag.   
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mäta de olika förklaringsfaktorerna försökt öka validiteten i vårt arbete. Det är dock svårt 

eftersom vi baserar våra observationer på årsredovisningar. Redovisningen ligger till grund 

för beskattning, vilket leder till att det kan finnas skattefördelar för företaget att framställa 

företagets resultat som mindre positivt än vad som är egentligt utfall. Två företag kan genom 

detta redovisa vinst, tillgångar och kostnader olika.  

 

Eftersom det kan finnas anledning att tro att tillväxten i ett företag har påverkan på 

utdelningsnivån, anser vi det rimligt att ha en förklaringsvariabel för just denna effekt. Att 

mäta tillväxt är dock inte entydigt. Vi har valt att ta genomsnittet av omsättningsökningen de 

senaste 3 åren, men att för vissa företag justera denna för att ge en mer förklarande bild av det 

specifika företagets situation. Eftersom vissa företag i branscherna som har undersökts hade 

kraftiga fluktuationer i omsättning, har vi valt att justera den mätta tillväxten.  

 

Om ett bolag har gått med förlust tidigare år kan det påverka företagets skatteinbetalning, och 

på det sätt också årets resultat, genom periodiseringsfonder. På grund av detta kan jämförelsen 

av två olika företags redovisning bli något missvisande. Dock är alla bolag vi har valt att 

hämta observationer från noterade på Stockholmsbörsen, vilket ökar validiteten i våra erhållna 

värden, då alla företag noterade där måste redovisa enligt svenska redovisningsprinciper. 

 

Eftersom vi kommer att utföra en regression, med bakgrund i observationer som vi samlar in 

från huvudsakligen årsredovisningar, är det viktigt för arbetets reliabilitet att insamlandet sker 

systematisk och att de variabler vi önskar att mäta blir mått på samma sätt för alla företag. Då 

insamlandet av data sker för hand finns en risk för felobservationer. För att öka reliabiliteten i 

vår undersökning har vi därför kontrollerad det numeriska underlaget i olika databaser, samt 

försökt att tydigt argumentera för de antaganden och approximationer vi gjort och de metoder 

vi använder för att påvisa signifikanta statistiska samband. 

 

Vi har använt oss av programmet e-views för att utföra den statistiska regressionen av 

sambandet mellan de förklaringsvariablerna vi har mätt.  

 

Då vi har anledning att tro att utdelningsnivån kan påverka några av de förklarande faktorerna 

kan man argumentera för att genomföra en icke-linjär simultan regressionsanalys, istället för 

den linjära vi har valt. En sådan modell förenklar inte verkligheten lika mycket, och 

tillförligheten i analysen stiger på detta sätt. Det finns dock fördelar med att förenkla. 
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Eftersom vi i vår analys är mest intresserade av att påvisa huruvida det finns ett samband, och 

inte att påvisa exakt hur mycket VDs aktieandel påverkar, anser vi att vi inte har något behov 

av att utföra en sådan analys. Tvärt om kan den linjära multipla regressionsanalysen då ge ett 

tydigare och enklare svar på vår frågeställning. Vi har valt att utföra ett Ramseys RESET-test 

samt att analysera korrelationen mellan förklaringsvariablerna för att avvisa att denna 

avgränsning innebär att vi får ett slags nonsense-samband. Chen & Steiner(1999) har dock 

valt att utföra en icke-linjär regression, vilket gör att jämförbarheten mellan våra modeller 

minskas något. Av denna orsak kan inte koefficienterna jämföras i värden med de Chen & 

Steiner(1999) erhöll i sin analys. Vi kan dock jämföra tecknen vi får och på det sätt se 

huruvida vi har ett positivt samband mellan utdelning och internt ägande i Sverige, och därför 

också eventuellt konstatera att det finns skillnader mellan den svenska och den amerikanska 

marknaden.  

 

De tidigare studier huvudsakligen utförda i USA som vi jämför våra resultat med är gamla. 

Chen & Steiner(1999), vilken är den senaste av de artiklar vi anser förnuftigt att jämföra våra 

resultat med, baseras på observationer gjorda i USA då skattenivåerna var lite högre7. Dock är 

beskattningen av utdelning jämfört med inkomst av tjänst fortfarande den samma, det vill 

säga att utdelning och inkomst av tjänst beskattas tillsammans. Därför anser vi, trots att  

studierna vi jämför våra resultat med är gamla, och miljön i USA troligen har ändrats något de 

senaste åren, att intressanta jämförelser av studierna kan göras. 

                                                 
7Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003, Internal Revenue Service, 2003. 
 http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=108862,00.html 20051220 
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3. Regressionen 

 
Kapitlet redogör för uppställda hypoteser och de antaganden som modellen bygger på, samt 
huruvida dessa är uppfyllda. 
 
 
3.1 Hypoteser  

 
Vi önskar skatta följande regressionsmodell: 

 
 

 

 

I regressionen kommer vi att testa nollhypotesen att betakoefficienten framför 

förklaringsvariabeln LnOwn är skiljd från noll, då lnDiv är den beroende variabeln. På 

grundlag av detta sätter vi upp hypoteserna: 

 

 

 

 

 

:0H VDs interna ägande påverkar inte utdelningsnivån i företaget 

:1H  VDs interna ägande påverkar utdelningsnivån i företaget 

 

 
3.2 Antaganden 

 

För att kunna använda t-testet för att förkasta nollhypoteserna att 9,..,0,0 == iiβ  måste 

residualerna vara approximativt normalfördelade. Centrala gränsvärdesatsen säger att 

om X1, X2,.., Xn  är en följd av oberoende likafördelade stokastiska variabler med samma 

väntevärde µ, kommer summan av dessa approximativt att vara normalfördelad då n är 

tillräckligt stort (Blom(2005)). 
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 Först då kan t-testet användas för att eventuellt avfärda våra nollhypoteser. För att testa 

huruvida residualerna mellan våra observationer och den skattade modellen är 

normalfördelade använde vi Jarque-Beras test. I detta test kontrollerar vi hur sannolikt det är 

att residualerna är normalfördelade.  För att uppnå detta krav var vi tvungna att eliminera 

vissa så kallade uteliggare. Då det finns företagsspecifika orsaker som gör att några företag 

skiljer sig avsevärt från den linjära modellen vi har skattat, måste vi ta bort dessa. Detta är en 

åtgärd som sänker signifikansen i vår modell, men som är nödvändig då vi inte har tillräckligt 

med observationer för att uppfylla antagandet om normalfördelning. 

 

Ett problem här är att förklaringsvariablerna vi granskar, inte är oberoende av varandra. Vi 

önskar att påvisa att hur mycket aktier VDn äger i företaget påverkar hur mycket som delas ut. 

Dock kan det naturligtvis också tänkas att hur mycket företaget delar ut påverkar hur mycket 

VDn äger. En åtgärd för att minimera denna korrelationens påverkan, var att öka antalet 

observationer. För att undersöka om antagandet att förklaringsvariablerna inte är korrelerade, 

undersökte vi korrelationen mellan varje variabel i korrelationsmatrisen8. Då vi i den slutliga 

modellen, med endast signifikanta förklaringsvariabler, inte hade korrelation mellan 

koefficienterna som var högre än 0,16 ansåg vi att vi hade uppfylld detta antagande. Ett test 

för att se vilken påverkan denna korrelationen som faktisk fanns hade, trots att den var låg, 

var att ortogonalisera (Damodar(2002)). Då vi efter ortogonaliseringen inte fick ändrade 

tecken på koefficienten, såg vi oss nöjda med resultatet, eftersom vi endast önskar att påvisa 

att det finns ett samband, och inte specifikt hur stort det är. 

 

Ett annat problem i den modellen vi satt upp, är lineariteten. Vi har till exempel inte ett lineärt 

samband mellan VDs lön och utdelningsnivån. Genom att ta logaritmen av lönen kan vi 

exkludera problemet med att en ökning av VDs lön med 100 000, då VD redan har en årslön 

på 10 miljoner kronor, troligen inte kommer att ha samma påverkan på utdelningsnivån som 

om han endast hade haft 200 000 kronor i årslön.  

Vi utförde även ett Ramseys RESET-test för att testa lineariteten i den beräknade modellen9 

(Brooks(2004)). 

 

                                                 
8 Se bilaga 1, korrelationsmatrisen 
9 Se bilaga 3, Ramseys-RESET test 
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4. Teori 

 
I kapitlet beskrivs den konkreta teori som ligger till grund för senare analys av de resultat 
som erhålles. Kapitlet inleds med en redogörelse för agentteorin och tar sedan upp problem 
och svårigheter kring utdelning. 
 
 
4.1 Agentteori 

 
Agentteorin används inom flera ämnesområden, men bygger inom företagsekonomi på 

antaganden om problem som exempelvis uppstår när ledningen av ett företag är skild från 

dess ägande. Grunden för detta synsätt lades i en artikel av Jensen & Meckling (1976). 

Underlaget för teorin står att finna i de problem och kostnader som uppstår när 

agenten(ledningen) inte agerar i likhet med principalens(ägarens) intresse och mål om att 

maximera den ekonomiska nyttan och värdet av företaget. Kostnaderna som orsakas av detta 

kallas agentkostnader. I ett perspektiv av bland annat utdelningspolitik, kan agentkostnaden 

kvantifieras. Den totala agentkostnaden består av värdet av ett företag som till 100 procent 

leds av ägarna, minus värdet av samma företag som till mindre än 100 procent leds av ägarna, 

allt annat lika.  

 

Aktieägarna kan försöka att minimera dessa agentkostnader genom att upprätta kontrakt med 

agenten. Dessa kontrakt är bildliga och kan vara utformade på flera sätt, men syftet är att de 

skall styra agentens agerande mot ett som bättre överensstämmer med principalens egna mål 

och syften med verksamheten. Vidare kan aktieägarna övervaka agenten, vilket skall 

säkerställa att målen uppfylls på ett sätt som är till nytta för aktieägarna. Förutom dessa 

agentkostnader för övervakning och kontrakt, kan det uppstå agentkostnader på grund av 

bristande måluppfyllelse, vilket kan liknas vid en alternativkostnad.  

 

Det finns möjligheter att minimera agentkostnaderna, om styrningen utformas så att agenten 

har egen vinning i att maximera nyttan och värdet för aktieägare, vilket historiskt har skett 

genom exempelvis bonuskontrakt eller optionsprogram till ledningen, som på olika sätt 

likställer intresset hos de båda parterna.  

 

Jensen & Meckling(1976) visar också att större bolag tenderar att ha större agentkostnader än 

vad mindre bolag har, vilket leder till att storlek på företaget är positivt korrelerad med 

utdelning. 
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4.2 The dividend puzzle  

 

Teoretiskt sett har det ifrågasatts varför utdelningar överhuvudtaget förekommer i företag där 

ledningen är skild från ägarna. En rationell mottagare av utdelningen kan som bäst kan vara 

indifferent till utdelning, eftersom en investerare kan skapa artificiella utdelningar genom att 

sälja eller låna mot sin portfölj, i en perfekt kapitalmarknad (Miller & Modigliani(1961)). 

Samtidigt måste företaget efter utdelning ofta ta på sig nya skulder eller emitterar nya aktier, 

för att upprätthålla en optimal investeringspolicy, vilket leder till, ofta stora, 

transaktionskostnader (Easterbrook(1984)). Detta problem har kommit att kallas The dividend 

puzzle / problem. Dessa utdelningar har lett till att många forskare har försökt förklara varför 

utdelningar förekommer och vilket syfte de fyller.  

 

Genom många tester har det visat sig att utdelning är en metod att sammanlänka ledningens 

och investerares intressen, och att det således är rimligt att anta att de förekommer just för att 

de åstadkommer detta (Modigliani & Miller(1958), Miller & Modigliani(1961) och 

Stiglitz(1974)). Denna sammanlänkning sker genom olika instrument som har identifierats 

genom agentteorin. 
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5. Teoretisk referensram och tidigare studier 

 
I kapitlet läggs fram studier gjort inom utdelningsfrågor och internt ägande. Kapitlet inleds 
med sammanfattningar och diskussion kring utdelning och agentkostnader, varefter studier 
kring det interna ägandets påverkning på utdelningsnivån lyfts fram. Avslutningsvis 
presenteras en svensk studie där författarna analyserar kring marginal- och kapitalskattens 
påverkan på vinstdispositionen i företag.  

 
5.1 Optimal utdelning 

 

Det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan nivån på utdelning och agentkostnaderna i 

amerikanska företag, vilket framkommer i en analys som tar upp agentkostnaderna som en 

funktion av tillväxt, risk(beta) och insiders(Rozeff(1982)). Företagen använder sig av högre 

utdelningar när andelen av företagen som ägs av insiders är lägre, således ett negativt 

förväntat samband mellan insiders ägande och utdelningsnivån. Genom att det återfinns ägare 

av företagets aktier i ledningen, sjunker behovet av utdelning, genom det resonemang som 

följer.  

 
Den optimala utdelningsnivån bestäms av aktieägarnas efterfrågan på denna utdelning. 

Eftersom en utdelningspolitik är obestämbar i en perfekt kapitalmarknad10, är frågan vilka 

anomalier på marknaden som styr och influerar aktieägarnas faktiska efterfrågan (eller 

aversion) för utdelningar. Det är tidigare antaget att en rationell aktieägare skulle vilja att 

ledningen av företaget minimerar transaktionskostnaden som uppstår när företaget efter 

utdelning skaffar nytt kapital på kapitalmarknaden för att säkra investeringar som har ett 

positivt nettonuvärde11. Denna faktor ger vid handen att utdelningarna skall hållas till ett 

minimum och att överflödigt kapital skall behållas inom företaget för att minska denna 

transaktionskostnad.  

 

För att minska agentkostnaden som är förknippad med det externa ägarskapet, kan aktieägare 

emellertid finna att det är i deras intresse att öka transaktionskostnaderna, utdelningen. Denna 

transaktionskostnad kan visa sig understiga agentkostnaden, och genom att den minskar 

agentkostnaden i motsvarande grad fungerar de som ett sätt att öka den totala nyttan och 

värdet i företaget.  

                                                 
10 För resonemang, se avsnitt om dividend puzzle eller Miller & Modigliani(1961) 
11 För resonemang, se avsnitt om dividend puzzle 
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Enligt Rozeffs(1982) resonemang kan företaget använda utdelning som ett sätt att minska 

agentkostnaden, likt övervakning och kontraktsskrivande. Om företaget använder sig av 

utdelning och efter avklarad utdelning är tvunget att söka nytt kapital på kapitalmarknaden, 

innebär det att företaget måste ge ut ny information för att kunna attrahera nytt kapital. Denna 

information som nya aktieägare eller långivare använder för att analysera sin position i 

företaget, kan även komma redan befintliga ägare till del, och på sätt fungera som en 

övervakning. Genom denna övervakning minskar man agentkostnaden. Minskningen av 

agentkostnaden sker i förhållande till hur stor utdelningen är vilket ger hur stor kapitalmängd 

som företaget måste dra till sig. I och med denna cirkelresonemangsprocess kan det totala 

värdet av företaget öka.  

 

Två influenser på utdelning kan genom detta resonemang fastställas, agentkostnad och 

transaktionskostnad, vilket räcker för att kunna räkna ut en optimal utdelning. Om 

agentkostnaderna minskar när utdelningen ökar, och om transaktionskostnaden ökar när 

utdelningen ökar, kan en minimering av dessa två kostnader leda till en optimal nivå på 

utdelningen. Om ett företag har en låg nivå på insiders ägande kommer detta att öka 

agentkostnaden enligt tidigare resonemang och då kommer den optimala utdelningsnivån 

tendera att öka.  

 

De konstateranden som Rozeff(1982) gör i sin analys av samband mellan insiders och 

utdelningar har senare bekräftats i andra undersökningar av bland annat Jensen, Solberg & 

Zorn (1992), Moh’d, Perry & Rimbey (1995), White (1996) och Chen & Steiner (1999). 

Dessa tester utfördes med delvis andra infallsvinklar, varför även dessa kommer att 

presenteras. 

 

 
5. 2 Effekterna av utdelning av fritt kapital till aktieägarna  

 

Lösningen på problemet12 med utdelningar söktes länge hos utdelningen och dess förändring i 

sig. Olika studier försökte fastställa vilken effekt en förändring i utbetalda utdelningar hade 

på företagens finansierings- och investeringspolicy. Det visade sig svårt, om inte omöjligt, att 

komma närmare en lösning med denna inriktning, då empiriska tester visat att finansierings- 

                                                 
12”The dividend puzzle” Se tidigare resonemang under dividend puzzle och hänvisningar därtill 
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och investeringspolicyn inte påverkar företagets utdelningar eller dess förändring 

signifikant(Easterbrook(1984)). Detta konstaterande ledde till en omvärdering av vilken 

variabel i sammanhanget som är beroende och vilken som är oberoende. Angreppspunkten till 

problemet förändrades i och med detta och ligger sedan dess kvar på att utdelningar i sig 

påverkar företagets val av policy i olika frågor, och då skall vara den förklarande variabeln. 

Detta leder till slutsatsen att utdelningar förekommer eftersom de påverkar finansierings- och 

investeringspolicyn, och eftersom de leder till att företagen delar ut pengar i form av 

utdelningar och gör att företaget måste skaffa nytt kapital på 

kapitalmarknaden(Easterbrook(1984)). Detta resonemang stöds av den tidigare redovisade 

agentteorin, och motverkar således den informationsasymmetri som är grunden till 

agentkostanden. Återigen, innehar ledningen andelar i det egna bolaget så som tidigare 

diskuterats, kommer detta att minska agentkostnaden genom att ledningen har personlig 

vinning i att agera i enlighet med de övriga aktieägarnas intresse, vilket leder till en lägre 

agentkostnad. 

 

En annan beroende faktor i agentkostnaden är den förväntade riskaversionen hos 

ledningen(Jensen & Meckling(1976)). En riskavert ledning kan förmodas välja investeringar 

med låg risk, och således låg avkastning, medan aktieägare förväntas vilja att företaget 

engagerar sig i mer riskfyllda och mer avkastningsgivande investeringar13. Riskfyllda 

investeringar berikar aktieägare på bekostnad av kreditgivarna, eftersom de inte fullt ut kan 

tillgodogöra sig den högre förväntade avkastningen. Eventuellt kan kreditgivarna kompensera 

sig för detta, bland annat genom den högre rating som torde bli fallet för företaget som ökar 

sin risk. Frågan är emellertid inte huruvida detta faktiskt sker, utan om det går att kringgå 

dessa eventuella problem genom att anse att utdelning ingår som en del i övervakningen för 

att minska agentkostnaden. Detta kan i enlighet med tidigare och senare resonemang anses 

styrkt, vilket ger, i kombination med den optimala utdelningen som enligt Rozeff kan 

fastställas utifrån given agentkostnad och transaktionskostnad14, att internt ägande minskar 

den totala agentkostnaden och att den optimala utdelningen är negativt korrelerad med internt 

ägande.  

 

 

 

                                                 
13 På grund av deras möjligheter att diversifiera bort den diversifierbara risken. 
14 Se avsnitt om Rozeff’s studier 
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5.3 Ledningens inflytande 

 

Det finns även nyare studier som försöker reda ut mer om utdelning och utdelningspolitik, 

varav det också finns de som går mer specifikt in på relationen mellan utdelning och internt 

ägande. Chen & Steiner(1999) påvisade att det finns ett negativt samband mellan just 

ledningens aktieinnehav och hur mycket företag delar ut. I analysen utförde Chen & 

Steiner(1999) en icke-linjär regression där de statistisk säkerställde att det finns ett samband 

mellan utdelningsnivån och internt ägande, skuldsättningsgrad, risk och tillväxt.  

Chen & Steiner hittade också, med hjälp av Black & Scholes (1973) och Galai & Masulis 

(1976) arbeten på området, stöd för att betydelsen av riskaversion kan minskas genom 

utdelning. De kopplar internt ägande till riskaversionen, genom att det egna kapitalet kan 

anses som en köpoption på företagets värde med lösenpriset lika med skuldsättningsgraden i 

företaget. Värdet på optionen, som är avgränsad neråt, kommer därmed att öka då företagets 

finansiella risk ökar. Eftersom värdet på köpoptionen ökar med risken, kommer ledare som är 

närmare allierad med aktieägarna att öka företagets risk. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta styrker de antagande om agentkostnader och dess 

inverkan på utdelning som tidigare gjorts. Trots att det finns många undersökningar om 

determinanterna som påverkar internt ägande, är resultaten mindre konkreta, då även andra 

faktorer har en inverkan. Dessa är tillsammans med det interna ägandet svåra att isolera var 

för sig.    

 

 

5.4 Studier på svenska aktiebolag 

 

Specifika faktorers påverkan på utdelningen i svenska bolag har inte analyserats lika flitigt 

som i USA. Peterson(1998) har dock givit ut en avhandling från Handelshögskolan i 

Göteborg, som diskuterar stora aktieägares påverkan på företags finansiella styrning. I en av 

hans studier påvisas vilken effekt marginalskatten hos aktieägarna har på utdelningspolitiken i 

respektive företag(Knopf & Peterson(1998)). Då aktieägarna har stort inflytande setts 

utdelningen så att deras personliga skatt minimeras. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att 

de önskar erhålla utdelning, men kan i många tillfällen innebära att aktieägaren heller låter sin 
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förmögenhet stanna i företaget. Denna forskning ligger på så sett i bakgrunden för denna 

undersöknings frågeställning, eftersom forskningen belyser att den slutsats som till exempel 

Chen & Steiner(1999) drar från sin forskning i USA, inte nödvändigtvis är implementerbar i 

Sverige, i dagsläget. Studien visar att det inte alltid är ställt så att företag först fastställer sin 

utdelningspolitik, varpå investerare sedan väljer företag som möter deras önskningar om 

utdelningar. Vissa aktieägare kan alltså aktivt påverka utdelningspolitiken i bolag de redan har 

investerat i. Med tanke på att VD ofta har investerat i det egna bolaget, och i de flesta fall kan 

räknas som inflytelserik, borde hans eller hennes personliga önskemål kring utdelning ha en 

betydande påverkan på företagets vinstdisposition. I sin analys påpekar också Knopf och 

Peterson(1998) att marginalskatten på utdelningen inte har lika stor betydning då lönen utgör 

en mycket större och mer väsentlig del av den årliga intäkten än kapitalvinsten. Speciellt är 

detta intressant då man i Sverige snabbt erhåller högsta marginalskatten på inkomst av tjänst, 

på 55%15. Det måste därför tas i beaktning att skatten på inkomst av tjänst är högre än den på 

utdelning eller kapitalvinst, och eftersom VD, som de flesta andra människor, har ett visst 

behov av likvida medel kan det vara förmånligt med utdelning om han har egna aktier i 

bolaget. 

 

                                                 
15 Skatt, inkomstfördelning och förmögenhet, RSV hemsida. 
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000109532/15205_7.pdf 20051220 
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6. Resultat och analys av studien 
 
Först i kapitlet presenteras resultaten från regressionen, varefter en diskussion kring 
resultaten förs. Till att börja med presenteras det som konkret kan läsas utifrån våra 
studier, efterföljd av en analys av varför och vad som kan förklara det samband mellan 
VDs ägande och utdelning, som påvisas. Sedan diskuteras också vilka andra variabler, 
förutom VDs ägande, som har konstaterats påverka utdelningsnivån.  
 
 
 6.1 Resultat 

 
 

Dependent Variable: LNDIV       
Method: Least Squares     
Date: 12/21/05   Time: 09:30     
Sample (adjusted): 1 104     
Included observations: 104 after adjustments    
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
       
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,   
       
C -39,6835 9,9336 -3,9949 0,0001 
  ***     
LNOWN 0,3245 0,1466 2,2137 0,0293 
  **     
RISK -3,7539 0,7366 -5,0960 0,0000 
  ***     
LNSIZE 1,4782 0,3675 4,0228 0,0001 
  ***     
GROWTH -4,2536 1,0514 -4,0458 0,0001 
  ***     
LNTIME 0,6411 0,4345 1,4755 0,1435 
       
LNCOMP 1,5565 0,9216 1,6888 0,0946 
       
LNDEBT -0,0465 0,0850 -0,5474 0,5854 
       
INV -3,6811 3,6334 -1,0132 0,3136 
       
EARN 25,3849 4,3878 5,7854 0,0000 
  ***     
ROST 0,4826 0,9599 0,5028 0,6163 
       
R-squared 0,7588     Mean dependent var 14,1378 
Adjusted R-squared 0,7328     S,D, dependent var 7,9664 
S,E, of regression 4,1177     Akaike info criterion 5,7682 
Sum squared resid 1576,8544     Schwarz criterion 6,0479 
Log likelihood -288,9470     F-statistic  29,2529 
Durbin-Watson stat 2,1655     Prob(F-statistic) 0,0000 

*** = signifikant på 1 %-nivån 
**   = signifikant på 5%-nivån 
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Av tabellen ser vi att de signifikanta förklaringsvariablerna på 5%-nivån är, förutom 

konstanten, LNOWN, RISK, LNSIZE, GROWTH och EARN. Modellens justerade 

förklaringsgrad är 73,8%. Intressant är också at betakoefficienten framför faktorn LNOWN är 

positiv. Vi kan alltså förkasta våran nollhypotes, att VDs aktieinnehav inte har någon 

påverkan på utdelningsnivån, på 5%-signifikansnivån. 

 

Om vi tar bort de förklaringsvariabler som inte är signifikanta får vi modellen  

 

 

 

 

  

Dependent Variable: LNDIV       
Method: Least Squares     
Date: 12/21/05   Time: 09:33     
Sample (adjusted): 1 104     
Included observations: 104 after adjustments    
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
       
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,   
       
C -22,1932 4,6462 -4,7766 0,0000 
  ***     
LNOWN 0,3659 0,1284 2,8487 0,0054 
  ***     
RISK -3,8156 0,7250 -5,2626 0,0000 
  ***     
LNSIZE 1,8735 0,2464 7,6048 0,0000 
  ***     
GROWTH -4,9007 1,1678 -4,1966 0,0001 
  ***     
EARN 29,3526 4,7016 6,2432 0,0000 
  ***     
       
R-squared 0,7396     Mean dependent var 14,1378 
Adjusted R-squared 0,7263     S,D, dependent var 7,9664 
S,E, of regression 4,1676     Akaike info criterion 5,7485 
Sum squared resid 1702,1589     Schwarz criterion 5,9011 
Log likelihood -292,9232     F-statistic  55,6700 
Durbin-Watson stat 2,1533     Prob(F-statistic) 0,0000 

*** = signifikant på 1%nivån 

 

Modellen har en justerad förklaringsgrad på 72,63% och alla förklaringsvariablerna är 

signifikanta på 1%-nivån. 

EarnGrowthSizeRiskOwnDiv ×+×+×+×+×+= 654321 lnlnln ββββββ
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En mer överskådlig översikt av observationerna: 

 

 

Variabel Medelvärde Std.avv Min Max 
          
DIV 372 186 935 992 897 936 0 6 620 288 000 
OWN 38 775 126 175 971 438 0 1 698 187 136 
SIZE 493 127 056 1 606 036 894 602 000 16 132 258 678 
RISK 0,76 0,59 -0,50 3,40 
GROWTH 0,124 0,391 -0,641 2,721 
COMP 2 847 388 2 151 409 483 000 12 727 763 
TIME 47,5 46,0 0,5 276,0 
DEBT 1,441 5,012 0,000 49,318 
INV 0,053 0,149 -0,814 1,128 
EARN 0,023 0,107 -0,715 0,389 
ROST 0,610 0,490 0,000 1,000 

 

 

 

6.2 Ägandets påverkan på utdelningen 

 

Nollhypotesen, att betakoefficienten framför förklaringsvariabeln VDs ägande i eget företag, 

är lika med noll kan enligt vår regression förkastas på 5% signifikansnivå. Detta innebär att vi 

med 95% säkerhet har påvisat att det i Svenska publika aktiebolag i branscherna industri, 

råvaror, konsumentvaror och telekom finns ett positivt samband mellan hur mycket den 

verkställande direktören äger och hur mycket det aktuella bolaget delar ut.  De resultat som 

framkommer i undersökningen tyder på att det finns förklaringar till utdelningsnivån i 

Sverige, som skiljer sig mot de i USA.  

 

 

6.2.1 Agentteorins förklaringsvärde för utdelningsnivån i Sverige 

 

Tidigare studier i USA har, som vi redogjort för, visat att en del av utdelningen i företag går 

att förklara med storleken på det interna ägandet. I USA antas utdelningen vara negativt 

korrelerad med internt ägande, vilket innebär att en ökning i detta ägande leder till lägre 

utdelningar, på grund av de problem som agentteorin identifierar. Även i Sverige visar vi att 

det finns skäl för att påstå att ett samband mellan dessa båda faktorer finns. Dock är detta 
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samband av en annorlunda natur, då resultatet av undersökningen visar att positiv korrelation 

förekommer mellan ägandet och utdelningen. Vi visar i undersökningen att det är statistiskt 

säkerställt att ett ökat internt ägande i ett börsnoterat företag leder till högre utdelningar.   

 

Vi kan däremot inte dra några slutsatser huruvida agentteorin är tillämpbar på det interna 

ägandets påverkan på utdelningar i Sverige med hjälp av vår undersökning. I de amerikanska 

studier som redovisats ser man att problem och kostnader hänförliga till 

informationsasymmetri minskar när det interna ägandet ökar, som i sin tur skapar mindre 

behov av utdelningar, vilket är grunden för denna tolkning av agentteorin. Vi visar i vår studie 

att oavsett om det förekommer problem med informationsasymmetri eller inte, så finns det 

andra faktorer som har ett större förklaringsvärde för utdelningsnivån än agentteorin, eftersom 

sambandet mellan utdelning och internt ägande är positivt. 

 

 

6.2.2 Skatteeffekten 

 

Peterson (1998) har visat att skatt har en effekt på valet av vinstdisposition i Sverige. För att 

belysa och utveckla detta resonemang, i kontrast till de amerikanska studier som tidigare 

hänvisats till, följer en genomgång av de olika regler som är tillämpliga i de olika länderna.  

 

I Sverige ses utdelning som inkomst av kapital och påföres därför en beskattning om 30 

procent av utdelningen16. Inkomst av tjänst beskattas i Sverige i förhållande till hur stor den 

totala inkomsten är, vilket medför att skattesatsen för detta inkomstslag varierar, med en 

maximal marginalskatt om ca 55 procent17. Den lägsta möjliga skatten är svår att beräkna. 

Den som bor i en kommun med låg kommunalskatt och har låga inkomster kan komma att 

beskattas med mindre än 30 procent18. Den VD i vårt urval som har den lägsta grundlönen har 

dock 483 000 kr i årslön, vilket innebär att han eller hon kommer att vara föremål för statlig 

beskattning, som medför att den totala skattesatsen ej understiger 30 procent19. Därför kan 

                                                 
16 Särskilt om företagsbeskattning, RSV hemsida  
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000106905/1523_7.pdf, 20051220  
17 Skatt, inkomstfördelning och förmögenhet, RSV hemsida. 
http://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000109532/15205_7.pdf 20051220 
18Högsta och lägsta kommunalskatt, SCB hemsida  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____67885.asp 20051221 
19 Taxeringsutfallet 2004, SCB hemsida 
http://www.scb.se/templates/Publikation____117569.asp 20051221 
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man dra sig till att konstatera att samtliga i urvalet ingående personer kommer att betala en 

skatt på inkomst av tjänst som överstiger 30 procent. 

 

I USA beskattas utdelning som inkomst av tjänst och beskattas i förhållande till hur stor den 

totala inkomsten är, inklusive utdelning20. Marginalskatten varierar genom detta mellan 10 

procent och 35 procent beroende på inkomst, efter skattereform genomförd 200321.  

 

Det är genom detta tydligt att reglerna för beskattning av utdelningar skiljer sig åt mellan de 

olika länderna. Vidare är det också möjligt att dra slutsatsen att utdelningar i Sverige, i 

genomsnitt, beskattas lägre än inkomst av tjänst, medan de i USA inte finns sådana skillnader. 

 

Givet att valmöjligheten finns, är det rimligt att anta att individer väljer den beskattning som 

är förenad med lägst skatteuttag. Peterson (1998) visar att svenska aktieägare, när de har 

tillräckligt inflytande, lägger utdelningar på en nivå som minimerar deras egen skattekostnad.  

Att utifrån vår studie dra slutsatser om vad som är tillräckligt inflytande är svårt. Det har inte 

skett en insamling av VDs ägande i förhållande till storleken på bolaget, på grund av 

anledningar redovisade tidigare, vilket gör att vi inte har uppgifter om VDs antal röster i 

bolaget. Det är dock möjligt att utifrån undersökningen dra slutsatsen att VDs ägande har en 

inverkan på utdelningen i företaget. Dessa två antaganden tillsammans ger stöd för att VDs 

ägande påverkar vinstdispositionsbesluten i företaget och att VDn i egenskap av enskild 

aktieägare försöker minimera skattekostnaden för sig själv genom att välja högre utdelning 

framför högre lön, vilket skulle skapa större relativa kostnader. Skatteeffekten i Sverige skulle 

således kunna vara en förklarande faktor till varför utdelningar (DIV) är positivt korrelerade 

till ägande (OWN) i Sverige, och inte i USA. Alltså kan det finnas ett incitament för VD att 

föredra utdelning som ersättning, istället för lön. 

 

 

                                                 
20 Your federal income tax, Internal Revenue Service, Publication 17, 2005 
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p17.pdf 20051220 
21 Jobs and Growth Tax Relief Reconciliation Act of 2003, Internal Revenue Service, 2003. 
http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=108862,00.html 20051220 
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6.2.3 Styrelsens sammansätting 

 

Agentteorin, så som den tillämpas i de amerikanska studier som denna studie baseras på, 

bygger på antagande om ett ägande som är skilt från ledarskap. Man lyfter i dessa studier fram 

att den totala agentkostnaden är en funktion av hur stor informationsasymmetrin mellan 

ägande och ledning i företaget är. Informationsasymmetrin antas vara stor om en stor del av 

företagets ägande inte finns representerat i dess styrelse. Utdelningen i amerikanska bolag 

antas därför leda till att information om företagets ställning sprids till kapitalmarknaden på ett 

bättre sätt, vilket minskar informationsasymmetrin och därigenom agentkostnaden. I 

amerikanska bolag finns mer långtgående regler än i Sverige om att en del av styrelsen skall 

vara oberoende. Med oberoende menas att styrelseledamoten inte har någon koppling till 

ledarskapet i företaget, genom eget arbete eller till exempel släktskap. En mer oberoende 

styrelse har inte samma tillgång till information om företaget som en beroende styrelse, 

eftersom de i större utsträckning endast blir informerade genom styrelseordföranden. Graden 

av separation mellan ägarskap och ledarskap kan genom detta vara annorlunda i Sverige än i 

USA. Det kan således inte uteslutas att olika nationella regler och riktlinjer för 

styrelsesammansättning leder till att det i Sverige förekommer andra former av 

informationsdistribution till kapitalmarknaden. Är detta fallet kan det finns skäl att tro att 

informationsasymmetrin är mindre i Sverige än i USA, vilket leder till att behovet att skapa 

utdelningar minskar, eftersom information om företagets verkliga ställning kommer 

kapitalmarknaden till del på annat sätt. Vidare kan det tänkas att en styrelse som är oberoende 

av företaget har en större önskan att dela ut vinsten, framför att investera den. Detta på grund 

av att de aktivt vill säkerställa att information om företaget kommer kapitalmarknaden till del. 

 

Det dras däremot inga slutsatser kring huruvida det är effektivt eller inte med de regler för 

styrelsesammansättning som finns i Sverige, endast att de kan ha en positiv påverkan på 

utdelningarna i svenska börsbolag. 
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6.2.4 Rösträttsdifferentierade aktier 

 

Rösträttsdifferentierade aktier innebär att aktier i bolaget har olika röstvärde på bolagets 

stämma. 61 procent av bolagen i vår undersökning använder sig av rösträttsdifferentierade 

aktier. En aktieägare behöver till följd av differentieringen inte äga lika stor andel av det 

totala aktiekapitalet för att få en stark position i företaget. Det finns flera orsaker till att 

differentierade aktier förekommer. En förklaring kan sökas i att stora ägare historiskt inte ville 

förlora kontroll över bolaget när nyemissioner gjordes, på grund av utspädningseffekten. En 

annan i att en storägare inte ville binda upp så mycket kapital i bolaget att man fick 

motsvarande andel röster som kapital. 

 

 Eftersom fenomenet med rösträttsdifferentierade aktier inte finns i USA, skulle denna faktor 

kunna förklara varför våra resultat skiljer sig från liknande studier utfört av till exempel Chen 

& Steiner(1999). Då en VD i Sverige kan inneha en lägre andel av totalt aktiekapital, men 

fortfarande ha en betydande andel av rösterna, kan detta påverka hur mycket VD äger. Med 

bakgrund i denna skillnad mellan de två länderna, är det möjligt att en svensk VD innehar en 

lägre andel av företagets aktiekapital, än vad som är fallet i USA. Eftersom kontroll av vissa 

bolag i Sverige då kan erhållas med en lägre andel kapital, jämfört med i USA, kan det inte 

uteslutas att detta är en faktor som har påverkan på utdelningen i Sverige. Vi kan inte i vår 

studie dock inte påvisa något signifikant samband mellan förekomsten av 

rösträttsdifferentierade aktier (ROST) och företagets utdelning (DIV), och vi har därför heller 

inte analyserat vilken påverkan detta eventuellt kan ha på utdelning, men ser likväl frågan 

som intressant för vidare forskning. 

 

 

6.2.5 VDs roll 

 

Det är styrelsen och VD som lägger fram förslag till vinstdisposition. Trots att VD inte är den 

beslutsfattande i diskussionen kring hur eventuellt överskott skall disponeras i form av sin 

position, påvisar vår undersökning med stor signifikans att hans eller hennes ägande har en 

viss påverkan i beslut kring utdelning.  
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Det kan dock också utgås ifrån att det förekommer andra skillnader i VDs påverkan på 

styrelser i bolag än innehavet av aktier. Vi har i regressionen testat om tiden som VD har haft 

sin tjänst inverkar på utdelningen, men ej kunnat stödja detta statistiskt. Det går dock att med 

85 procents säkerhet säga att tiden som VD har innehaft sin tjänst har en positiv påverkan på 

utdelning. Ju längre tid som VD har innehaft sin tjänst, ju större inverkan har han eller hon 

alltså på utdelningen. Detta, tillsammans med det egna ägandet, ter sig som ett rimligt 

samband.  

 

Det finns flera andra sätt att kontrollera för VDs påverkan på styrelsen. Det är alltså möjligt 

att man skulle kunna hitta signifikanta samband mellan andra faktorer, eller i kombination 

med de faktorer som vi testat. Läggs uppgifter om exempelvis hur länge VD har jobbat i 

företaget som helhet är det möjligt att ett starkare mått på påverkningsmöjligheter 

framkommer. Vi ställer oss dock tveksamma till om det går att kvantifiera alla variabler som 

skulle vara intressanta att inkludera i ett eventuellt urval. Hur väl VD känner styrelsens 

ledamöter och hur deras möten kan vara exempel på detta. Denna undersöknings fokus har 

legat på sambandet mellan VDs faktiska ägande och hur detta påverkar utdelningen   

och långtgående analyser kring VDs påverkan på styrelser riskerar därför att hamna bortom 

målet med undersökningen som sådan, men är självklart ett intressant ämne för djupare 

forskning inom ämnet.  

 

 

6.3 Andra faktorers påverkan på utdelningsnivån 

 

6.3.1 Företagets risk och tillväxt 

 

Utdelningar är negativt korrelerat med risk, i form av Betavärde justerat för utdelningar, vilket 

innebär att ökad risk i tillgången leder till lägre utdelningar. Detta styrkes även i tidigare 

forskning av Chen & Steiner(1999), så som redovisat tidigare. Hög risk, i form av betavärdet, 

förknippas med företag som har stor volatilitet i börskursen. Detta kan i sin tur förknippas 

med bland annat företag som befinner sig i ett utvecklingsstadium. Denna typ av företag har 

ofta ett stort behov av kapital för investeringar, vilket kan förklara att hög risk i form av 

betavärdet ger lägre utdelningar. Samma resonemang om alternativ användning av vinstmedel 

kan tillämpas på tillväxten i företaget, för att förklara varför utdelning är negativt korrelerat 
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till tillväxt. I situationer där ett företag expanderar och har stor tillväxt finns troligen ett 

incitament att använda ackumulerad vinst till återinvesteringar och utveckling inom företaget, 

i stället för att dela ut till ägarna. Detta är ett samband som Rozeff (1982) tidigare påvisat i sin 

studie över amerikanska bolag.  

 

 

6.3.2 Företagets storlek 

 

Vår undersökning visar att storleken på företaget är positivt korrelerad mot utdelning. Detta 

har tidigare förklarats av Jensen & Meckling (1976). Deras resonemang bygger dock på att 

agentkostnaden är större för ett stort företag än för ett litet, vilket ska leda till att större företag 

delar ut mer pengar för att minska agentkostnaden. Eftersom vi har skäl att anta att detta 

förhållande inte stämmer i Sverige, på grund av den positiva korrelationen mellan utdelning 

och ägande, bör det finnas andra faktorer som förklarar detta samband i Sverige. En 

förklarande faktor i detta sammanhang kan finnas i att den relativa transaktionskostnaden för 

utdelningar får anses sjunka, ju större utdelningen är. Med andra ord delas kostnaderna för 

utdelning upp på ett större totalbelopp. 

 

 

6.3.3 Företagets vinst 

 

En förutsättning för att kunna ha utdelning i ett företag är att de samlade förlusterna inte 

överstiger vinsterna. Detta förklarar varför variabeln Earn påverkar utdelning positivt. 

 

Vi visar således i vår undersökning att även andra faktorer än det interna ägandet påverkar 

utdelningen i börsnoterade företag i Sverige, på 1%-nivån. De faktorer som i Chen & Steiners 

(1999) undersökning är signifikanta är Own (-), debt (-), risk (-) och growth (-), med förväntat 

tecken på koefficienten inom parentes. Som redogjort skiljer sig tecknet på own i vår studie, 

medan de övriga variablerna får samma tecken på koefficienterna som i Chen & Steiners 

studie. Detta i kombination med att vi har inkluderat fler variabler som Chen & Steiner ej 

inkluderat (comp, rost och time) är ett tydligt statistiskt tecken på att det förekommer 

skillnader mellan amerikanska och svenska bolag vad gäller storleken på utdelningar.  
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7. Slutsats och förslag till vidare forskning 

 
Kapitlet belyser de slutsatser som kan dras från undersökningen. Slutligen ges förslag till 
vidare forskning inom ämnet. 
 

 

7.1 Slutsats 

 

Vi har funnit att VDs innehav av aktiekapital i det egna företaget, i Sverige, har en positiv 

påverkan på hur mycket bolaget delar ut. I USA har dock tidigare studier utförda av Chen & 

Steiner(1999) och Rozeff(1982) påvisat ett liknande negativt samband.  Vi har lyft fram 

skillnader mellan den miljö svenska och amerikanska bolag verkar i, för att förklara denna 

avvikelse. Då det finns olikheter i skattesystem, lagstiftning kring hur styrelsen ska 

sammansättas och rösträtten till varje aktie, kan detta vara förklaringar till varför studierna 

inte ger samma resultat. 

 

Eftersom utdelning räknas som inkomst av kapital hos aktieägaren, och skatten på inkomst av 

kapital är lägre än den på inkomst av tjänst22, kan det finnas ett incitament för VD att föredra 

utdelning som ersättning, istället för lön. Då denna skillnad i beskattning inte finns i USA, 

kan skatteeffekten vara en förklarande faktor till varför utdelningar är positivt korrelerade till 

ägande i Sverige, och inte i USA. 

 

Kraven på hur stor andel av styrelsen som ska vara oberoende är större i USA än i Sverige. 

Agentteorin visar att man genom utdelning kan minska den informationsasymmetri som 

förekommer då ägandet är skilt från ledningen. Eftersom vi har anledning att tro att en 

oberoende styrelse har en större önskan att dela ut vinsten, framför att investera vidare kan 

detta hjälpa till att förklara våra resultat och varför de skiljer sig åt i USA och Sverige. 23 

 

Röstdifferenser kan göra att VD och styrelsen generellt sett äger mindre andel av 

aktiekapitalet i Sverige än vad som är fallet i Amerika, där alla aktier har samma röstvärde. 

Eftersom ledning och styrelse kan ha ett incitament att ha stor andel röster i företaget, och då 

detta kan erhållas i Sverige med en lägre andel av aktiekapitalet, kan det föranleda att en 

                                                 
22 För resonemang, se avsnitt 6.2.2 om skatteeffekten 
23 För resonemang, se avsnitt 6.2.3 om styrelsens sammansättning samt avsnitt 4.1 om agentteori 
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genomsnittlig VD i USA äger mer av aktiekapitalet i sitt bolag. Vi har dock inte kunnat påvisa 

ett signifikant samband mellan utdelningen och huruvida företag hade röstdifferentierade 

aktier.   

 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

 

I studien har vi inte lyckats se ett signifikant samband mellan utdelningsnivån och 

förekomsten av rösträttsdifferentierade aktier. Då VDs påverkan i företaget till viss del utgår 

från hur stort antal röster denna har på företagets stämma, finner vi det rimligt att anta att det 

dock föreligger någon form av samband mellan utdelningspolicy, VDs ägande och 

förekomsten av dessa rösträttsdifferentierade aktier. Det skulle vara intressant att även göra en 

undersökning som innehåller VDs totala antal eller andel röster på stämman, vilket skulle 

kunna fånga upp detta eventuella samband på ett annat sätt. 

 

En stor del av VDs möjligheter till påverkan av styrelse och stämma är knutna till den 

befattning och ställning som VD innehar. Trots att det inte är VD som fattar det formella 

beslutet om utdelning, har vi visat att även dennes roll i form av ägare i bolaget har viss 

betydelse för utdelningen. I vår undersökning använde vi oss även av tiden som VD har 

innehaft sin befattning som en variabel. Det visade sig att det inte gick att säkerställa ett 

signifikant samband mellan tiden som VD och utdelningen. Detta leder till att vi tycker att det 

skulle vara av intresse att undersöka vidare vad VDs påverkan av styrelse och stämma utgår 

ifrån. Möjligtvis skulle det krävas en kvalitativ metod för att fånga upp detta eventuella 

samband, eftersom flera av de faktorer som kan antas ha påverkan i frågan är av sådan natur 

att de inte låter sig fångas upp kvantitativt. 

 

VDs lön utgör i vår undersökning från den grundlön som denne uppbär, och inkluderar 

således inte eventuella bonuslöner eller optioner. Vi valde att göra denna avgränsning 

eftersom bonuslöner kan vara svåra att jämföra. Detta då de ofta innehåller inslag av optioner, 

vars löptider eller lösenpriser vi inte känner till. Programmen för hanteringen av dessa 

optionsprogram skiljer sig vidare i utformning, vilket gör det än svårare att göra säkra 

jämförelser. 
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Väljer man att göra en undersökning likt den vi har gjort som omfattar en längre tidsperiod, 

skulle det finnas möjligheter att inkludera även denna kompensation i undersökningen, 

eftersom detta är information som eventuellt går att inhämta i efterhand. Detta skulle öka 

precisionen i en undersökning av VDs ägandes påverkan på utdelningen. 
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Bilaga  
 
 
Korrelationsmatris för alla exogena variabler i den slutliga 

regressionsmodellen 

  
  LNOWN RISK LNSIZE GROWTH EARN 
            
LNOWN 1,0000 0,0090 0,1014 0,0947 0,0411 
RISK 0,0090 1,0000 -0,0287 0,0670 -0,0021 
LNSIZE 0,1014 -0,0287 1,0000 -0,2214 0,1593 
GROWTH 0,0947 0,0670 -0,2214 1,0000 -0,1366 
EARN 0,0411 -0,0021 0,1593 -0,1366 1,0000   

 
 
  
 
 
 
 
 
Residualernas fördelning 
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Ramseys RESET-test 

 
       
       
F-statistic 1,7237     Prob, F(1,97) 0,1923 
Log likelihood ratio 1,8319     Prob, Chi-Square(1) 0,1759 
       
       
Test Equation:      
Dependent Variable: LNDIV     
Method: Least Squares     
Date: 12/21/05   Time: 09:37     
Sample: 1 104      
Included observations: 104     
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 
       
Variable Coefficient Std, Error t-Statistic Prob,   
       
C -31,1861 11,5910 -2,6905 0,0084 
LNOWN 0,4387 0,1504 2,9161 0,0044 
RISK -4,6634 1,3932 -3,3473 0,0012 
LNSIZE 2,4879 0,7808 3,1865 0,0019 
GROWTH -5,5672 1,5028 -3,7046 0,0004 
EARN 35,1874 8,4162 4,1809 0,0001 
FITTED^2 -0,0107 0,0122 -0,8778 0,3822 
       
R-squared 0,7442     Mean dependent var 14,1378 
Adjusted R-squared 0,7283     S,D, dependent var 7,9664 
S,E, of regression 4,1523     Akaike info criterion 5,7501 
Sum squared resid 1672,4389     Schwarz criterion 5,9281 
Log likelihood -292,0073     F-statistic  47,0215 
Durbin-Watson stat 2,2015     Prob(F-statistic) 0,0000    

  
  
 
 
 


