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Sammanfattning  
 
 
Titel: Vad påverkar utdelningsnivån i svenska börsnoterade företag? 

En studie om de bakomliggande faktorerna före, under och ef-
ter finanskrisen 2008 

 
Seminariedatum:   2012-05-31 
 
Ämne/kurs:   FEKH95, Examensarbete i företagsekonomi (kandidatnivå), 

15 högskolepoäng  
 
Författare:   Pontus Hjalmarsson, Robert Kinnunen, Toni Parlov 
 
Handledare:  Maria Gårdängen  
 
Nyckelord:   Direktavkastning, utdelningspolitik, OMX Stockholm, deter-

minanter, multipel regression.  
 
Syfte:   Syftet med uppsatsen är att med hjälp av statistiska metoder 

undersöka hur en uppsättning ekonomiska mått påverkar nivån 
på svenska börsbolags utdelning. Resultatet ämnar hjälpa po-
tentiella aktieägare och övriga intressenter som söker indikat-
ioner på hög/låg direktavkastning i sina investeringar. Studien 
syftar även till att belysa huruvida finanskrisen 2008 påver-
kade nivån på direktavkastningen i svenska börsbolag.   

 
Metod:   Uppsatsen är upplagd som en kvantitativ studie där författarna 

inhämtat sekundärdata och använt en deduktiv ansats med 
multipel regressionsanalys som huvudverktyg. Resultatet har 
sedan jämförts med tidigare forskning och författarnas hypote-
ser.  
 

Teoretiska Den underliggande teorin utgörs av tidigare forskning om 
perspektiv: olika företagskarakteristika som påverkar utdelningsnivån. 

Majoriteten av denna forskning är gjord på den amerikanska 
marknaden. 

 
Empiri:   Uppsatsens empiri är baserad på samtliga listade företag på 

NASDAQ OMX Nordic Stockholm (f.d. Stockholmsbörsen) 
som under åren 2005, 2008 och 2011 gav utdelning.   

 
Slutsatser:   De tio förklarande variabler som studien bygger på förklarar 

omkring 50 - 75 % av variationen i svenska börsbolags direkt-
avkastning. Vilka variabler som är signifikanta varierar från år 
till år. Finanskrisen 2008 bidrog till att utdelningsnivåerna i 
genomsnitt sjönk kortsiktigt.  
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Abstract 
 
Title: What drives the dividend yield in listed Swedish companies? 

A study of the underlying variables before, during and after 
the financial crisis in 2008 
 

Seminar date:   2012-05-31 
 
Course:   FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Ad-

ministration, Undergraduate level, 15 ECTS-credits 
 
Authors:   Pontus Hjalmarsson, Robert Kinnunen, Toni Parlov 
 
Advisor:  Maria Gårdängen  
 
Key words:   Dividend yield, dividend policy, OMX Stockholm, determi-

nants, multiple regression. 
 
Purpose:   The purpose of the thesis is to identify how a set of variables 

affects the dividend payout ratio in Swedish companies listed 
on the NASDAQ OMX Nordic Stockholm stock exchange. 
This is accomplished with the help of statistical methods. 
There are two aims with the thesis; Firstly, the results will be 
useful to investors and other stakeholders who are looking for 
indicators on high dividend yields. Secondly, the aim of the 
thesis is also to understand how the financial crisis in 2008 af-
fected dividend yields in the Swedish market. 

 
Methodology:   The study has a deductive approach in which the authors have 

gathered secondary data and performed a quantitative study 
with the multiple regression model as the main tool. The em-
pirical findings from the regression study have been compared 
to previous theories and the authors’ hypotheses.   
 

Theoretical  The underlying theory consists of previous research about  
perspectives:  specific company attributes that could impact the dividend 

payout ratio. The majority of previous research is made on the 
American market.  

 
Empiric foundation:   All companies that were listed on the Stockholm stock ex-

change and that paid out a dividend during the three years 
studied are included in the empirical foundation.  

 
Conclusions:   The ten variables used in the regression model explain about 

50 -75 % of the variation in the dividend payout ratio in Swe-
dish companies. The significant variables changes with time. 
The financial crisis 2008 contributed to a short-term decrease 
in the average dividend payout ratios.  
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Nyckelbegrepp 
 
Direktavkastning: Utdelade kronor per aktie ÷ Aktiepriset under föregående tolv-

månadersperiod, beräknad på månadsdata. Med begreppen ut-
delningsnivå, utdelning och aktieutdelning avses direktavkast-
ningen. Utdelningsstorlek syftar till den totala utdelningen i 
nominellt belopp. I direktavkastningen ingår inte extraut-
delningar eller andra former av specialutdelningar.  

 
Multipel regression: En statistisk metod som syftar till att undersöka huruvida en 

uppsättning oberoende variabler enskilt och gemensamt förkla-
rar en utfallsvariabel.  

 
Oberoende variabel: De egenskaper hos företagen som mäts i syfte att testa huruvida 

de kan förklara nivån på aktieutdelningen. 
 
Signaleffekt: Justeringar i direktavkastningen ger signaler till marknaden om 

det finansiella läget i bolaget.   
 
Svenska marknaden: I uppsatsen kommer samtliga bolag listade på NASDAQ OMX 

Nordic Stockholm, dvs. företag listade på Small -, Mid- och 
Large Cap, refereras till som den svenska marknaden.  

 
Tvärsnittsdata: Datamaterial som endast omfattar observationer av ett flertal 

undersökta subjekt vid en eller flera specifika tidpunkter. 
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1. INLEDNING 
 

Syftet med inledningskapitlet är att bekanta läsaren med ämnesområdet. Vidare för-
klaras syftet med ämnesvalet, de avgränsningar som görs och vilken målgrupp upp-
satsen främst riktar sig till. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Det spekulerades kraftigt på aktiemarknaden i samband med millenniumskiftet. Bland 
investerare på stockholmsbörsen talades det febrilt om både potentialen och risken i 
IT-bolagen som invaderat börsen. Två nyblivna aktiemäklare träffades en kall janua-
rikväll 2000 för att komma överens om hur överskottet från en stor reavinst i bolaget 
Worldcom skulle placeras. De var överens om att hitta ett säkrare placeringsalternativ, 
då det börjat knaka i fogarna hos det amerikanska telekomföretaget. Victor, den ena 
av mäklarna, menade att framtiden för det folkkära Volvo såg ljus ut, medan Alfred 
ansåg att pengarna skulle placeras i en bransch som inte är lika utsatt för konjunktur-
svängningar. Hans röst hamnade därför på livsmedelsföretaget Axfood. En hektisk 
diskussion följde innan man kom fram till en demokratisk lösning. 100 000 aktier i 
Volvo och 100 000 aktier i Axfood köptes. Placeringshorisonten bestämdes till 7,5 år.  
 
Tiden gick och det var hausse på Stockholmsbörsen. De två mäklarna möttes igen, på 
samma plats som de mötts på 7,5 år tidigare, för att följa upp och sälja av sitt innehav 
i de två bolagen. Victor, den trogne Volvoägaren, lade fram ett diagram över aktie-
kursutvecklingen (se figur 1) och utbrast: “Mina Volvoaktier har stigit med nästan 
300 %, medan dina Axfoodaktier inte är i närheten av detta. Jag har gjort en bättre 
investering än du!”.  
 

Figur 1: Utvecklingen i Axfood- och Volvoaktien mellan 2000-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Källa: NASDAQ OMX Nordic 
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Alfred lutade sig lugnt tillbaka i sin stol och svarade: “Tyvärr är så inte fallet.  Jag har 
genererat 33,5 % mer i avkastning än du. Du har skrapat ihop en vinst om 17,8 miljo-
ner kronor, medan jag har gjort 23,8 miljoner kronor i vinst”. Victor skakade på hu-
vudet och svarade upprört: “Vadå? Hur är det möjligt? Utvecklingen i min aktie är ju 
bättre än din; det syns ju i diagrammet!”. Alfred svarade kort och koncist “Aktieut-
delning!”. 
 
Volvos aktie steg mellan 2000 och 2007 med omkring 270 %, medan Axfoods steg 
med 215 %. Det är lätt att tro att Volvo varit en bättre investering under perioden om 
man endast tittar på aktiepriset. Det här är nonsens i termer av totalavkastning. I to-
talavkastningen ingår nämligen, förutom aktiekursutvecklingen, även aktieutdelning-
ar. Totalavkastningen skapade en skillnad i vinst om 5 miljoner kronor i exemplet 
med Victor och Alfred. För en aktieägare är det av stor betydelse att känna till utdel-
ningsnivån i bolaget han eller hon tänker investera sina pengar i, eftersom det, som i 
exemplet ovan, kan ge stora effekter på den totala avkastningen. Det kan således vara 
av stort intresse att känna till vilka underliggande faktorer som påverkar utdelningsni-
vån. Genom att som investerare veta vilka företagskarakteristika som är avgörande, 
kan totalavkastningen maximeras. 
 
 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

“The proportion of firms paying cash dividends falls from 66.5 % in 1978 to 
20.8 % in 1999, due in part to changing characteristics of publicly traded firms”  

 Fama & French (2001, s.3) 
 
Enligt Fama & French (2001) har andelen företag som delar ut minskat kraftigt under 
de senaste decennierna, bland annat på grund av att egenskaperna hos publika bolag 
har förändrats. Alltsedan Miller & Modigliani (1961), hädanefter förkortat M & M, 
publicerade sin prisade teori om företags kapitalstruktur och utdelningens irrelevans 
för denna, har utdelningsfrågan väckt stort intresse. Varför och hur mycket ett företag 
delar ut har länge varit omstridda frågor för flera olika intressenter, inte minst investe-
rare. Citatet ovan belyser dels den stora förändringen i företagens benägenhet att dela 
ut. Likväl illustrerar citatet även att utdelningsnivån förändrats på grund av ändrade 
företagskarakteristiska. Vad förklarar nivån på utdelningen? Denna fråga angår 
många investerare, inte minst i de oroliga ekonomiska tider som för tillfället råder på 
de europeiska marknaderna, inklusive Sverige.  
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“In the US, Canada, UK, Germany, France, and Japan, the propensity to 
pay dividends is higher among larger, more profitable firms, and those for 
which retained earnings comprise a large fraction of total equity.”  

Denis & Osobov (2008, s. 62) 
 

Denis & Osobov (2008) skriver i sin artikel att benägenheten att ge utdelning är högre 
bland stora och lönsamma företag med större andel balanserade vinstmedel i förhål-
lande till eget kapital. Författarna påvisar således ett visst samband mellan utdel-
ningsnivån och företagens storlek, lönsamhet respektive andelen balanserade vinst-
medel. Hur företag drivs och vilken företagskultur som råder skiljer sig åt mellan län-
der, men trots detta tycks Denis & Osobovs (2008) fynd ge vid handen att det finns 
vissa företagskarakteristiska som gäller oavsett den marknad företaget är verksamt på.  
Denis & Osobovs (2008) resultat ger upphov till frågan huruvida deras slutsatser gäl-
ler även på den svenska marknaden?  
 
Stabila företag med stabila utdelningar framstår för många som en trygg och bra inve-
stering, men hur kan en investerare veta vad som är kännetecknande för en viss utdel-
ningsnivå? Allt som oftast har forskningen på området använt sig av avancerade ma-
tematiska och statistiska modeller för att påvisa eventuella samband, men få har gett 
en övergripande bild av alla de omständigheter som lär ha betydelse för utdelningsni-
vån. Den befintliga forskningen berör den amerikanska marknaden, och således finns 
något av en kunskapslucka beträffande förhållandena i Sverige.  
 
I en svensk undersökning (Hansson & Palmquist, 2005) har författarna med hjälp av 
sju variabler försökt förklara den framtida nivån på utdelningen, vilket författarna inte 
lyckats göra. I en annan svensk undersökning påvisar Hellman m.fl. (2004) dock stat-
istiskt signifikanta samband mellan en uppsättning företagskarakteristika och utdel-
ningsnivån. Den befintliga forskningen på området är således inte entydig. Därför 
finns det också ett behov av att bringa mera klarhet i en fråga som trots allt berör 
många aktieägare. Både Hellman m.fl. (2004) och Hansson & Palmquist (2005) un-
dersöker utdelningsfenomenet under ekonomiskt mer stabila tider. Det finns relativt 
lite forskning om hur makroekonomiska variabler, som t.ex. konjunkturläget, inverkar 
på företags utdelningspolicy. Mot bakgrund av den finansiella kris som drabbat 
världsekonomin under de gångna åren finns det ett behov av att undersöka om tidigare 
forskningsresultat tycks gälla även i kristider. Det är inte orimligt att den ekonomiska 
krisen som skakade om finansvärlden 2008 har påverkat utdelningsnivåerna bland 
svenska börsbolag.  
 
Mycket av den tidigare forskningen på området, t.ex. Ahmed m.fl. (2007) och Skinner 
(2007), undersöker en eller ett fåtal variablers samband med utdelningsnivån. Till 
skillnad från denna tidigare forskning är ambitionen med denna studie att ge en hel-
hetsbild av de omständigheter och förhållanden som kan tänkas påverka svenska 
börsbolags utdelningspolicy. Därför inkluderas en relativt stor uppsättning variabler i 
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denna studie, som förmodas att tillsammans bäst kunna beskriva variationen i utdel-
ningsnivån.  
 
Denna studie ämnar undersöka de variabler som i tidigare forskning uppvisat ett sam-
band med utdelningsnivån, i syfte att utreda om de variablerna har någon inverkan på 
svenska företags utdelningsnivåer. Ambitionen är att undersöka om aktieägare kan ha 
någon nytta av den forskning som sedan tidigare finns på området. Investerare bör 
finna det givande om resultaten från tidigare studier skulle låta sig bekräftas på den 
svenska marknaden, likväl som det finns ett värde i att veta att tidigare forskningsre-
sultat inte låter sig bekräftas. För en investerare som söker efter en hög direktavkast-
ning är det fördelaktigt att kunna identifiera de faktorer som kan påverka utdel-
ningsnivån. Uppsatsen kommer således att försöka identifiera de karakteristika som i 
högst utsträckning kan bidra till att förklara utdelningsnivån på den svenska mark-
naden. 
  

 

 
1.3 Problemformulering 
 
Med anledning av den anförda problemdiskussionen formuleras följande två frågor 
som denna studie ämnar besvara: 
 

i. Vad påverkar utdelningsnivån i svenska börsnoterade företag?   
 

ii. Har den finansiella krisen under 2008 påverkat utdelningsnivån hos svenska 
börsbolag? 

 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att identifiera och förklara vilka företagskarakteristika som 
kan påverka nivån på företagens utdelning på den svenska marknaden. Det här sker 
genom att undersöka huruvida en uppsättning oberoende variabler enskilt och till-
sammans kan bidra till att förklara variationen i utdelningsnivån. Författarna har häm-
tat inspiration från tidigare studier, bland annat Kask & Schyllert (2005) och i jämfö-
relse med deras studie utökat antalet undersökta företag. De faktorer som i tidigare 
forskning uppvisat ett samband med utdelningsnivån beaktas i denna studie och för-
fattarna har dessutom adderat en makrovariabel för att försöka fånga upp konjunktu-
rens eventuella inverkan. Resultatet ämnar hjälpa potentiella aktieägare och andra in-
tressenter som söker efter indikatorer för utdelningsnivån i sina investeringar. För-
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hoppningen är att resultatet ska ge samtliga intressenter en bättre bild av vad som kan 
påverka nivån på utdelningen. 
1.5 Avgränsningar 
 
För att möjliggöra en studie av utdelningsnivån över tid har tre nedslagstidpunkter 
med treårsintervaller undersökts. De datum som valts är sista kalenderdagen under 
respektive undersökningsår (2005, 2008 och 2011). Då utdelning i företag enligt Lint-
ner (1956) tenderar att vara stabil kan tvärsnittsdata användas.  
 
För att kunna angripa problemet på ett tillförlitligt och korrekt sätt är det viktigt att 
beakta överlevnadsbias. Då företag kan gå i konkurs, fusioneras, noteras eller avnote-
ras från börsen mellan de studerade årtalen, är det lämpligt att justera vilka företag 
som ingår i studien från år till år. Av denna anledning har en företagslista för respek-
tive undersökningsår tagits fram.  
 
De undersökta företagen har avgränsats till de som gav utdelning under något av 
undersökningsåren och som fanns listade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm 
Large-, Mid- och Small Cap-lista den sista kalenderdagen år 2011 respektive 2008.  
 
De bolag som fanns listade på dåvarande Stockholmsbörsens A- och O-lista har tagits 
med för undersökningsåret 2005. Studien kommer således ej att ta med bolag listade 
på bland annat First North, Aktietorget, NGM Equity, beQuoted eller Xterna listan. I 
appendix 1 finns de undersökta bolagen sammanställda för respektive undersök-
ningsår. Anledningen till denna avgränsning är att de valda bolagen har de mest om-
satta aktierna och att dessa bolag påverkar flest personer i termer av utdelning. Bolag 
som ej haft någon utdelning för något av undersökningsåren tas inte med det året, 
detta då studien ämnar undersöka förändringar i utdelningsnivån. Det skulle skapa 
brus i den statistiska undersökningen om företag med noll i utdelning inkluderades de 
berörda årtalen. 
 
Företag som ingår i NASDAQ:s branschindelningar ”Financials” och ”Utilities”, dvs. 
finansbolag och energibolag1, har exkluderats från analysen eftersom dessa följer sär-
skilda redovisningsprinciper och har annorlunda kapitalstruktur. Bolag som handlas 
med depåbevis har exkluderats då det rör sig om utländska företag som ej är represen-
tativa för den svenska marknaden.  
 
Med utdelning avses i uppsatsen kassaflödespåverkande kontantutbetalningar till ak-
tieägare. Utdelning i övriga former, såsom aktier, specialerbjudanden eller extrautdel-
ningar ingår ej i analysen.  
 
                                                
1 I kategorin ”Financials” återfinns banker, försäkringsbolag, fastighetsbolag, investmentbolag och 
värdepappersförvaltare. Till ”Utilities” hör gas-, vattenkraft- och elkraftsbolag. Källa till indelning: 
http://www.nasdaqomx.com/classificationchanges, besöktes 2012-04-25. 
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Uppsatsen är avgränsad till företagsspecifika faktorer som påverkar utdelning och 
ämnar därför ej diskutera huruvida utdelningspolitik är bra eller dåligt eller om utdel-
ning skapar värde för aktieägarna.  
 
Då endast den svenska marknaden undersöks, kommer det inte att göras några mark-
nadsjämförelser mellan olika länder. Exogena faktorer i form av bland annat konkur-
ren på marknaden och investerarpreferenser behandlas inte heller i den statistiska ana-
lysen.  
 
 
 
1.6 Målgrupp 
 
Målgruppen för studien är professorer, handledare och ekonomistudenter, främst de 
med finansiell inriktning. Även yrkesverksamma inom näringslivet, privata investe-
rare och övriga intressenter som vill veta vad som kan påverka utdelningsnivån, 
kommer att finna den här studien givande.  
 
 
 
1.7 Disposition 
 
Kapitel Titel Innehåll 

2 Teori: Det här kapitlet sammanställer teorierna bakom de variab-
ler som kan påverka utdelningsnivån. Övrig teoretisk bak-
grund som är relevant för uppsatsen redovisas. I kapitlet 
definieras hur respektive variabel kommer att mätas och 
hypoteserna formuleras.  

3 Metod: Här framgår hur undersökningen skall genomföras. I ka-
pitlet presenteras den valda forskningsmetodiken och dess 
applicerbarhet på frågeställningen. 

4 Resultat: Här redovisas resultatet från den statistiska undersökning-
en för respektive variabel och regressionen i sin helhet.  

5 Analys: I analysen kommer författarna att jämföra resultatet med 
hypoteserna i teorikapitlet för att avgöra vilka av variab-
lerna som förefaller att påverka utdelningen i svenska 
börsbolag. En diskussion om huruvida finanskrisen 2008 
påverkade utdelningen, samt vilka övriga omständigheter 
som kan tänkas påverka utdelningsnivån förs. 

6 Slutsatser: Kapitlet innehåller författarnas egna reflektioner som dykt 
upp under arbetet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
 
Det här kapitlet förklarar inledningsvis de generella teorierna som finns om utdel-
ning. Därefter redovisas mer specifika teorier om de enskilda variablerna som för-
väntas påverka utdelningsnivån. Övrig teoretisk bakgrund som är relevant för uppsat-
sen framkommer också. Kapitlet avslutas med att de valda oberoende variablerna 
listas tillsammans med respektive hypotes för hur de antas påverka utdelningsnivån.  
 
 
2.1 Grundläggande utdelningsteori 
 
Utdelning är den del av ett företags resultat som bolagsstämman beslutar skall delas ut 
till aktieägarna. Denna överföring av kapital från företaget till ägarna görs vanligtvis i 
form av kontant utbetalning en gång om året. Beslut om utdelningsstorleken handlar 
därför om att avväga hur mycket pengar som skall distribueras ut till aktieägarna och 
hur mycket som skall återinvesteras i företagets verksamhet. För investerare som för-
ser företaget med kapital är det av stor vikt att kunna bedöma hur mycket kapital han 
eller hon kan förvänta sig att få tillbaka i form av utdelning.  
 
Att bestämma vad som påverkar utdelningsstorleken i företag är en fråga som har för-
bryllat forskare länge. Vikten av att närma sig svaret på frågan är betydelsefull ef-
tersom majoriteten av svenska börsbolag distribuerar en del av sina vinster till sina 
aktieägare på årlig basis. Bland de första som gav sig an att besvara motiven bakom 
aktieutdelning och som än idag frekvent citeras är Miller & Modigliani (1961). I sin 
studie utgår de från att kapitalmarknaderna är perfekta, vilket innebär avsaknad av 
skatter, transaktionskostnader och asymmetrisk information, samt rationellt beteende 
hos investerarna. M & M:s (1961) slutsats är att investerare på den perfekta mark-
naden kommer att vara indifferenta gentemot storleken på företagets utdelning. Hur 
kapitalstrukturen ser ut påverkar enligt M & M (1961) inte företagets totala värde, 
vilket också innebär att storleken på utdelningen är irrelevant.  
 

Då marknaderna dock inte är perfekta på det sätt som M & M (1961) beskriver, finns 
det forskning som tyder på att utdelningen de facto har ett tydligt samband med före-
tagsvärdet. Ett exempel på det här är Gordons värderingsteori (Gordon, 1959), som 
idag är en grundmodell inom finansiell ekonomi. Han menar att aktiepriset är summan 
av alla diskonterade framtida utdelningar, vilket i sin tur bestämmer bolagets mark-
nadsvärde. Till skillnad från M & M (1961) menar Gordon att utdelningarna således 
har stor betydelse för värderingen av ett företag.  
 
Senare forskning av t.ex. Bernstein (1992) och Baker & Powell (1999) beskriver teo-
rier som ej utgår från de orealistiska underliggande förutsättningarna som M & M 
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(1961) antar. Istället skiftar utdelningsnivån systematiskt mellan olika företag och 
över tiden enligt Bernstein (1992) och Baker & Powell (1999).  
 
 
 
2.2 Teorier om vad som påverkar direktavkastning  
 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a 
puzzle, with pieces that just don’t fit together.” 

      Fisher & Black (1976, s.5) 
 
Flertalet forskare, bl. a. Fisher & Black (1976), har genom åren ställt upp hypoteser 
om varför utdelningsnivån skiftar systematiskt mellan företag och över tiden. Mycket 
har skrivits om att vissa företagsspecifika egenskaper påverkar hur mycket som delas 
ut. Dessa relateras ofta till företagens storlek, lönsamhet, tillväxtmöjligheter och 
mognadsnivå. Andra forskare tillägger att utdelningen också påverkas av diskretion-
ära variabler såsom kapitalstruktur, risk och ägarinflytande. Marknadsspecifika vari-
abler såsom skatter och lagar kan påverka utdelningsstorleken, och vid en studie av 
flera geografiska marknader kan dessa vara aktuella att undersöka eftersom de ofta 
skiljer sig åt från land till land. Denna studie undersöker dock enbart den svenska 
marknaden.  
 

Vad gäller de företagsspecifika variablerna finns det studier som visar att relationen 
mellan dessa variabler och utdelningsnivån är robust och likartad över landsgränser. I 
sin studie analyserar Denis & Osobov (2008) utdelningar i sex länder (USA, Storbri-
tannien, Kanada, Tyskland, Frankrike och Japan) och drar slutsatsen att företagsstor-
lek, lönsamhet och mognadsnivå likartat påverkar direktavkastningen i samtliga un-
dersökta länder.  
 
Utdelningsstorleken tenderar att förändras över tiden och det är ovanligt att den är ex-
akt likadan från år till år. Samtidigt menar Kalay (1980) att ledningen i företag strävar 
efter att ha en stabil utdelningspolitik då sänkt direktavkastning ger en negativ signa-
leffekt till investerare om företagets framtida lönsamhet. Benito & Young (2001) me-
nar att en sänkning av utdelningsnivån ofta beror på tillfälligt låga kassaflöden och 
skriver i sin artikel på sidan 553 att: “… a dividend cut is a stronger indicator of fi-
nancial fragility than a dividend omission”. Författarna drar slutsatsen att bolag hellre 
ställer in utdelningar helt, snarare än att sänka utdelningsnivån de år företaget har låga 
kassaflöden. Det här är på grund av den negativa signaleffekt som ges till aktieägarna. 
 

Företags kassaflöden stramades åt kraftigt under den globala finanskrisen under 2008, 
visar Beech (2008), varpå utdelningar generellt torde minska enligt Benito & Youngs 
(2001) teori om kassaflöden som nämndes ovan. Det finns forskning av Gombola & 
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Liu (2009) som visar att styrräntan korrelerar negativt med direktavkastningen i före-
tag. Styrräntan kan ses som en indikator på var i konjunkturcykeln som ekonomin be-
finner sig. En naturlig följd av konjunkturens påverkan torde vara att ledningen vill 
skapa en kapitalbuffert för oväntade händelser i kristider istället för att dela ut resurser 
till sina aktieägare. Det finns med andra ord ett makroperspektiv som kan vara aktu-
ellt att belysa i samband med undersökningen av utdelningsnivåerna.  
 

 
 
2.3 Teorier om undersökningsvariablerna 
 
Med utgångspunkt i de teorier som diskuterats under punkt 2.1 och 2.2 har tio variab-
ler av ekonomisk karaktär valts ut för denna studie. Dessa skall utgöra de oberoende 
variablerna i den multipla regressionsanalysen. Samtliga variabler beskrivs nedan uti-
från sina teoretiska referensramar, därefter framkommer hypotesen för dess påverkan 
på direktavkastningen och slutligen hur variabeln kommer att mätas. 
 
 
2.3.1 Beroende variabel - Direktavkastning 
 
Den variabel som uppsatsen ämnar förklara är utdelningsnivån i svenska börsbolag. 
Direktavkastning är benämningen på ett mått på utdelningens storlek i förhållande till 
aktiepriset. Det beräknas genom att ta antal utdelade kronor per aktie dividerat med 
aktiepriset. Vid jämförande studier är det fördelaktigt att standardisera mått som i ab-
soluta termer skiljer sig åt väsentligt, t.ex. storleken på utdelning mellan stora och 
små börsbolag, och därför används direktavkastningen som ger en procentsats istället 
för utdelningen i nominella belopp.  
 
Normalt ligger direktavkastningen på omkring 1 - 2 % enligt Lars J. Johanson (Head 
of Equity Sales på SEB), medan bolag med hög direktavkastning, t.ex. Axfood och 
Astra Zeneca, har omkring 4 - 5 %.  
 

Mätenhet: 

DA = 
!"#$%  !"#$%&'&(÷!"#$%  !"#$%&

!
!"∗ !"#$%&'$(!

!"
!!!å!"#!

                      Ekvation 1 

 
Som framgår i ekvation 1 ovan har det genomsnittliga aktiepriset per månad under 
respektive undersökningsår använts som nämnare vid beräkning av direktavkastning-
en. Eftersom aktiepriser fluktuerar ständigt skulle endast balansdagens pris kunna ge 
ett missvisande aktiepris för helåret.  
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2.3.2 Oberoende variabler 
 
2.3.2.1 Företagsstorlek  
 
I sin studie av den amerikanska marknaden visar Fama & French (2001) att företag 
som väljer att ha aktieutdelning i genomsnitt är 13 gånger större jämfört med de som 
väljer att inte dela ut, mätt i värdet på totala tillgångar. I samma artikel framkommer 
också att i gruppen av företag som inte delar ut är de företag som någon gång tidigare 
delat ut i genomsnitt tre gånger större. Denis & Osobov (2008) undersöker om samma 
fenomen kan observeras för fem andra länder än USA (Sverige ingår ej) och även de 
drar slutsatsen att sannolikheten för aktieutdelning ökar ju större bolaget är i termer av 
totala tillgångar. Det är värt att nämna att studien inte påvisar sambandet mellan ut-
delningsnivån och storleken på företaget, utan endast sambandet mellan dummyvaria-
beln “utdelning” / “ingen utdelning” och storleken på företaget.  
 
Smith & Watts (1992) har istället för att undersöka huruvida förekomsten av utdel-
ning ökar ju större företagen blir, använt utdelningsstorleken som beroende variabel. 
Den empiriska analysen i studien bygger på industridata mellan 1965 - 1985 och påvi-
sar att utdelningsstorleken och företagsstorleken också är positivt korrelerade. Det här 
sambandet håller i sig och under år 2000 visar statistik att de 25 största företagen stod 
för över 50 % av de aggregerade utdelningarna på den amerikanska marknaden 
(DeAngelo m.fl., 2004, s. 443). Även Gaver & Gaver (1993) visar att det finns ett 
statistiskt signifikant positivt samband mellan företagsstorlek och utdelningsstorleken.  
 
Hypotes:  Företagsstorleken och direktavkastningen i svenska börsbolag har ett 

positivt samband.  
 

Mätenhet: 

log(TT) = Logaritmen av totala tillgångar                 Ekvation 2 

 

Samtliga studier nämnda i stycket ovan använder balansomslutningen, dvs. “Totala 
tillgångar”, som mått på företagets storlek, och därför kommer denna siffra (se ekvat-
ion 2) även att användas i denna undersökning. Ett fåtal studier på området använder 
marknadsvärdet som ett mått på företagsstorlek, och anledningen till att denna mäten-
het ej valts är att bolagets storlek kan fluktuera väldigt mycket under året om approx-
imation skett med marknadsvärdering. Totala tillgångar är stabilare över tid och såle-
des ett bättre anpassat mått på företagsstorlek.  
 
2.3.2.2 Kassaflöde  
 
Det råder ingen fullständig enighet bland befintliga teorier om kassaflödets inverkan 
på utdelningsnivån. Benito & Young (2001) diskuterar huruvida kassaflödets storlek 
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inverkar på beslut om minskad utdelning. När företagets kassaflöden reduceras, ökar 
sannolikheten att minska eller helt ställa in utdelningen enligt samma studie, vilket 
tyder på en positiv korrelation mellan kassaflöde och direktavkastning. På samma sätt 
tenderar utdelningen att öka, för att därigenom generera ett stigande aktiepris genom 
högre marknadsvärdering, när kassaflödena växer och överstiger det interna behovet 
av kontanta medel enligt John & Williams (1985, s.1065).  
 
Mycket av teorin kring utdelning slår fast att storleken på utdelning helt enkelt beror 
på residualen som uppstår efter att investeringsbeslut fattats och företaget täckt alla 
projekt med positiva nettonuvärden. Detta resonemang kallas ofta för residualteorin.  
I verkligheten tenderar dock utdelningen inte att fluktuera med ökade eller minskade 
positiva kassaflöden då bolag vill behålla en stabil utdelningspolitik över tiden (Ba-
ker, 2009, s.146). Den del av teorin, t.ex. M & M (1958), som förutsätter perfekta ka-
pitalmarknader, dvs. inga skatter, transaktionskostnader eller asymmetrisk informat-
ion, menar att utdelningsstorleken alltid uppgår till nettokassaflöden, medan flera stu-
dier gjorda på den verkliga marknaden visar att så sällan är fallet. Jensen (1986) skri-
ver till exempel att större kassaflöden innebär möjlighet till större utdelning, men att 
bolaget på grund av signaleffekter behåller samma direktavkastning som tidigare.  
 
Teorierna är således tvetydiga beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån vad gäl-
ler kassaflödets påverkan på utdelningsnivån. En övervägande del av teorierna menar 
dock att det finns en positiv korrelation. Deshmukh (2003) skriver på sidan 358 att: 
“… higher cash flows from existing assets imply a lower need for slack, translating 
into higher dividends”, och samma slutsats dras i Bradley, Capozza & Segiun (1998). 
 
Hypotes:  Det finns ett positivt samband mellan storleken på företagets kassa-

flöde och direktavkastningen.  
 

Mätenhet: 

KFO/TT = Operativt kassaflöde ÷ Totala tillgångar           Ekvation 3 

 
I studier av Benito & Young (2001) och Simons (1994) framgår att det operativa 
kassaflödet är ett lämpligt mätinstrument och enligt intervju med Christer Ludvigsson 
på SEB (2012-04-02) framgick att det operativa kassaflödet bör ställas gentemot ut-
delningsnivån. Anledningen är att detta kassaflöde är ett mått på effektiviteten i den 
operativa verksamheten och påverkas således ej av kassaflöden från finansierings- 
och eller investeringsverksamheten. I denna uppsats kommer variablerna Belånings-
grad och Kapitalintensitet användas som mått på hur de två sistnämnda kassaflödena 
påverkar direktavkastningen. Det operativa kassaflödet kommer i undersökningen att 
divideras med totala tillgångar (se ekvation 3), vilket mäter företagsstorleken, för att 
kunna möjliggöra korrekta relativa jämförelser mellan små och stora företag.  
 
 



   VAD PÅVERKAR UTDELNINGSNIVÅN I SVENSKA BÖRSNOTERADE FÖRETAG? 
FEKH95, Kandidatuppsats i finansiering (VT2012)  

   
 

12 
 

2.3.2.3 Aktieåterköp  
 
Aktieåterköp innebär att företaget köper tillbaka aktier i det egna bolaget och behåller 
dessa i ett eget förvar, som på engelska benämns “Treasury Stock”. Det här förfaran-
det är ett sätt för företag att göra sig av med överskott av kapital, och kan därför ses 
som ett alternativ till aktieutdelning (Dittmar, 2000, s.333). En viktig skiljelinje skall 
dras mellan aktieåterköp och inlösen av aktier. Inlösen av aktier innebär enligt aktie-
bolagslagen kap. 20:31 att företaget vänder sig till sina befintliga aktieägare och köper 
tillbaka ett visst antal aktier som sedan makuleras. Vid återköp makuleras ej aktierna.  
 
Lagstiftningen tillåter sedan år 2000 aktieåterköp, men begränsar återköpen till max 
10 % av den totala aktiestocken. Det krävs dessutom godkännande av bolagsstämman 
innan ett aktieåterköp kan genomföras (Prop. 1999/2000:34). Ur företagets perspektiv 
är fördelen med aktieåterköp jämfört med utdelning att det förstnämnda inte är bin-
dande gentemot aktieägarna. Ur aktieägarnas perspektiv är återköpet frivilligt med 
den skattemässiga fördelen att anskaffningskostnaden kan avräknas, samt att värdeö-
verföringen till bolaget beskattas som försäljning och kan således kvittas mot förluster 
(Tivéus, 2000, s.254). Samma skattesats (30 %) gäller för aktieutdelning och reavinst 
vid avyttring av aktier, i enlighet med inkomstskattelagen kap. 65:7. 
 
Tidigare forskning, av bland annat Jagannathan m.fl. (2000), kommer fram till att 
återköp inte ersätter utdelningen i företag. Aktieåterköp tenderar enligt samma studie 
att variera i storlek från år till år eftersom det är tillfälligt ökade positiva kassaflöden 
som används till återköp, medan utdelningsnivån hålls stabil över tiden. En del fors-
kare menar istället att aktieåterköp blivit ett substitut till utdelningar. Dittmar & Ditt-
mar (2004), Skinner (2007) och Grullon & Michaely (2002) menar samtliga att akti-
eåterköp har lett till minskade utdelningar då företag gör det ena på bekostnad av det 
andra. Dittmar & Dittmar (2004) påvisar att andelen aktieåterköp ökat sedan 1977 och 
blivit ett sätt att dela ut vinster som tidigare delades ut i form av aktieutdelning (se 
figur 2). Ur diagrammet kan urskiljas att andelen aktieåterköp har stigit, medan ande-
len företagsutdelningar minskat under perioden 1972 – 2003. En möjlig förklaring till 
det här kan vara att, framförallt under senare år, har utdelning och aktieåterköp funge-
rat som substitut till varandra. Även Lars J. Johanson på SEB (intervju, 2012-04-02) 
menar att aktieåterköp och utdelning är substitut och således påverkar deras storlekar 
varandra.  
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Figur 2: Utdelning relativt aktieåterköp 1972 - 2003 

Diagrammet visar antal procent av amerikanska tillverkande bolag som under perioden 

1972-2003 antingen återköpte aktier eller delade ut i form av aktieutdelning. 

 

 Källa: Hsieh & Wang (2007) 

 

Hypotes:  Förekomsten av aktieåterköp medför att direktavkastningen minskar. 
 

Mätenhet: 

Treasury = 1 eller 0 (dummyvariabel)                         Ekvation 4 

 
Fama and French (2001) menar att det korrekta sättet att undersöka variabeln aktieå-
terköp är att ta den procentuella förändringen i antalet ägda aktier i det egna bolaget 
mellan 31 december föregående år och 31 december under det undersökta året. För-
ändringen i “Treasury Stock” fångar den kumulerade effekten av aktieåterköp och på-
verkas inte av nyemissioner. I datamaterialet som ligger till grund för denna studie 
finns dock inte uppgifter om förändringen i förvaret av egna aktier. För att maximera 
nyttan av den begränsade mängden tillgänglig information används därför istället en 
dikotom variabel, vilket framgår i ekvation 4, för att fånga upp huruvida det skett 
några återköp eller ej.  
 

 

2.3.2.4 Lönsamhet 
 
Fama & French (2001) är en omfattande studie av den amerikanska företagsmark-
naden under åren 1926 - 1999, med fokus på perioden efter 1972 då de haft tillgång  
till data för samtliga företag på NYSE, AMEX och NASDAQ. De använder sig i sin 
studie av logistiska regressioner samt deskriptiv statistik för att undersöka tre egen-
skaper som antas påverka företagsledningens beslut om utdelningsnivå. En av dessa 
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tre egenskaper är just lönsamhet. I samma studie framkommer att andelen företag 
som ger utdelning har fallit drastiskt efter 1978, och att lönsamheten är högre bland 
bolag som delar ut än bland de som aldrig gett utdelning. Mer lönsamma företag är 
därför, enligt Fama & French (2001), mer benägna att ge utdelning.  
 
En annan undersökning som gjordes av DeAngelo m.fl. (2004), påvisade ett starkt 
samband mellan förluster och utebliven utdelning. Samtliga bolag som rapporterade 
förluster år 2000 gav ingen utdelning. Författarna fann i sin analys stark korrelation 
mellan storleken på resultatet och förekomsten av utdelning.  
 
DeAngelo (2006) gör en undersökning i vilken han kommer fram till slutsatsen att 
utdelning oftare betalas ut av mogna, etablerade och stabila företag. Sådana företag 
är bättre kandidater till att ge utdelning då de har högre lönsamhet och färre attrak-
tiva investeringsmöjligheter. 
 
Hypotes:  Det finns ett positivt samband mellan lönsamhet och utdelningsnivån. 
 

Mätenhet: 

EBITDA ÷ Totala tillgångar                               Ekvation 5 

 

Samtliga tre studier som nämns i föregående stycke har använt sig av det vedertagna 
måttet EBITDA dividerat med de totala tillgångarna i företaget, för att mäta företa-
gets lönsamhet. De flesta studier har också använt ett kompletterande mått, där re-
sultatet på sista raden (nettoresultat) divideras med bokfört eget kapital. I denna stu-
die används EBITDA/Totala tillgångar, eftersom det fångar upp verksamhetens lön-
samhet, medan det andra måttet beskriver hur lönsamt bolaget är ur ett aktieägarper-
spektiv. Nettoresultatet kan justeras lättare med hjälp av periodisering och andra re-
dovisningsprinciper, medan rörelseresultatet är ett mer robust mått på företagets ope-
rativa lönsamhet. I denna studie kommer även bruttovinstmarginalen att användas 
som ett kompletterande mått på lönsamhet.   
 
 
2.3.2.5 Tillväxt 
 
Många teorier som försöker förklara utdelningsnivån i företag når slutsatsen att bo-
lag med större tillväxtmöjligheter har lägre utdelningsnivåer. Fama & French (2001) 
har gjort en undersökning huruvida tillväxt och var i livscykeln företaget befinner 
sig inverkar på direktavkastningen. Företag som aldrig gett utdelning har i studien de 
största tillväxtmöjligheterna. Det framkommer att under perioden 1963 – 1998 har 
företag som aldrig gett utdelning betydligt högre värdetillväxt i totala tillgångar 
(16.50 % per år). Det här kan jämföras med de företag som ger utdelning (8.78 % 
per år). Bolag som tidigare gett utdelning, men inte gör det i dagsläget, uppvisar en 
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tillgångstillväxt på 4.67 % per år. De företag som aldrig gett utdelning är mindre 
lönsamma än utdelningsbolagen, men har däremot större tillväxtmöjligheter. Bolag 
som delat ut tidigare, men inte gör det för närvarande, har däremot fått tampas med 
både låg lönsamhet och låga tillväxtmöjligheter. 
 
Smith & Watts (1992) jämför i sin studie variationen i företagens utdelningspolicy 
med företagens olika karakteristika. Många av variablerna varierar i storlek och be-
tydelse för utdelningsnivån över tid, men inte mellan företagen. Med hjälp av 
branschdata för perioden 1965 – 1985 kommer författarna fram till att utdelningen är 
relaterad till företagens investeringsmöjligheter. Företag med större tillväxtmöjlig-
heter, vilka i studien är de bolag med ett relativt stort antal investeringar med posi-
tiva nettonuvärden, har lägre direktavkastning. Gaver & Gaver (1993) gjorde en lik-
nande undersökning som den Smith & Watts (1992) utförde och byggde vidare på 
deras fynd. I sin studie kom Gaver & Gaver (1993) fram till att tillväxtföretag har 
signifikant lägre direktavkastning jämfört med de företag som klassades som icke-
tillväxt företag. 
 
Hypotes:  Företag i tillväxt har lägre direktavkastning.  
 

Mätenhet: 

M/B = Företagets marknadsvärde ÷ Företagets bokförda värde    Ekvation 6 

 

Majoriteten av studierna har använt sig av M/B som mätenhet för tillväxt, vilket in-
nebär att företagets marknadsvärde divideras med dess bokförda värde likt ekvation 
6. Smith & Watts (1992) har använt en annan variant där de istället vänder på divis-
ionen, och tar bokfört värde genom marknadsvärdet, vilket således i slutändan leder 
till samma resultat. Nackdelarna med dessa mått är enligt författarna att då tillgångar 
mäts med hjälp av inköpspriset minus avskrivningar, kan detta leda till felvärdering-
ar för bolag med långlivade tillgångar. Trots denna nackdel är marknadsvärde divi-
derat med bokfört värde det tillväxtmått som är mest frekvent använt i tidigare 
forskning. Det här tyder på att forskningen förlitar sig på att det nuvarande aktiepri-
set indikerar företagens tillväxtpotential. 
 
 
2.3.2.6 Belåningsgrad 
 
Smith & Watts (1992) genomför en undersökning av den amerikanska marknaden 
för perioden 1965 – 1985 som påvisar att belåningsgraden direkt påverkar vilken 
utdelningsnivå företaget väljer att ha. I sin slutsats kommer de fram till att det finns 
en positiv korrelation mellan belåningsgrad och direktavkastning, dvs. hög belåning 
genererar högre direktavkastning. Författarna för även ett resonemang om att företag 
med stora tillväxtmöjligheter, som i sin tur har lägre utdelningsnivåer, överlag har 
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mindre skulder för att inte behöva beakta kreditgivares krav vid resultatfördelningen.  
Ross (1977) menade att företagets belåningsgrad fungerar som en signal om kvalitén 
i bolaget. Hans forskning tyder på att kvalitén i ett bolag stiger när det tar på sig mer 
skulder och han skriver på sidan 272 att: “… issuing debt is a signal of high quality 
because the firm exposes itself to the costs of financial distress. Therefore, high-
quality firms choose higher leverage”. På samma sätt som att högre belåning signa-
lerar kvalitet, menar författaren att hög direktavkastning signalerar att företaget är 
välskött och av god kvalitet. Således bör företag som vill signalera kvalitet både åta 
sig hög belåning och ge stora utdelningar.  
  
I Smitt & Watts (1992) studie mäts nivån på företags egna kapital i förhållande till 
marknadsvärdet, vilket berättar hur belånat bolaget är, dividerat med direktavkast-
ningen. Resultatet visar ett negativt samband, dvs. att när andelen eget kapital mins-
kar, vilket innebär att belåningen ökar, stiger aktieutdelningen. Även Gaver & Gaver 
(1993) kommer fram till att företag som har lägre belåning oftast har lägre direktav-
kastning. 
 
Hypotes: Belåningsgrad och direktavkastning har ett positivt samband. 
 

Mätenhet: 

TS/TT = Totala Skulder ÷  Totala Tillgångar                  Ekvation 7 

 
Det mest frekvent använda måttet på variabeln belåningsgrad är i tidigare forskning 
andelen totala skulder i förhållande till de totala tillgångarnas bokförda värde. Det 
här måttet (se ekvation 7) kommer även att användas i förevarande undersökning. En 
del forskare använder marknadsvärdet i täljaren, och anledningen till att totala till-
gångar används i denna studie är dess stabilitet över tiden. Marknadsvärdet fluktue-
rar kontinuerligt, medan värdet på totala tillgångar är mer lämpligt att använda vid 
en analys av tvärsnittsdata.  
 

 
2.3.2.7 Konjunkturen 
 
Ett uttalat delsyfte med denna studie är att undersöka huruvida finanskrisen år 2008 
haft någon påvisbar inverkan på utdelningsnivåerna i svenska börsbolag. Det finns få 
teorier om hur konjunkturen och direktavkastningen hänger ihop. Miller & Modigliani 
(1958) bortser helt ifrån marknadsräntan i sin artikel eftersom grundantagandet i deras 
modell är perfekta kapitalmarknader med en konstant bestämd ränta.  
 
I en artikel av Gombola & Liu (2009) argumenteras att utdelningarna torde öka när 
ekonomin befinner sig i högkonjunktur, men att denna aktieutdelning sker genom ex-
trautdelning, aktieåterköp eller aktieinlösen. Författarna menar att den vanliga aktie-
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utdelningen hålls konstant genom de ekonomiska cyklerna och att överlikviditet juste-
ras i substituerade utdelningsformer, således påverkas inte direktavkastningen av kon-
junkturen.  
 
Till skillnad från ovan nämnda studie, menar Kask & Schyllert (2005) att det finns ett 
positivt samband mellan direktavkastningen och konjunkturläget. När räntorna stiger, 
dvs. ekonomin går in i högkonjunktur, ökar utdelningarna eftersom kostnaden på ka-
pital och alternativkostnaden för att behålla kontanter i bolaget stiger. 
 
Hypotes: Sambandet mellan direktavkastning och konjunkturläget är positivt 
 

Mätenhet: 

RR/TS = Räntekostnader på räntebärande skulder ÷ Totala skulder    Ekvation 8 

 

Den mätenhet som används är räntekostnader för räntebärande skulder, som indirekt 
påverkas av höjda marknadsräntor, dividerat med totala tillgångar i företaget. Över 75 
% av företags lån (SCB, 2012, se appendix bilaga 7) är skrivna med rörlig ränta och 
således bör höjda styrräntor påverka bolagens räntekostnader relativt omgående. Ett 
alternativ vore att använda BNP som oberoende variabel, men då BNP-effekten ofta 
släpar efter och först blir detekterbar åtskilliga månader efter det att konjunkturen 
vänt, behövs ett mått som justeras snabbare. Riksbankens styrränta ger en god indikat-
ion om var ekonomin befinner sig, men justeras endast kvartalsvis. STIBOR-räntan 
(Stockholm Interbank Offered Rate) är den genomsnittliga referensräntan som banker 
ställer till varandra för utlåning i svenska kronor. Denna ränta skulle kunna användas 
som en mer direkt indikator för konjunkturläget, men STIBOR-räntan är densamma 
för alla svenska börsbolag. STIBOR är således inte en företagsspecifik variabel och 
lämpar sig inte vid en undersökning av variationen i företagens utdelningsnivåer.  
 
 
2.3.2.8 Kapitalintensitet 
 
Kapitalintensiteten beskriver hur stor del av företagets totala tillgångar som är materi-
ella. Företag är betryggande ur aktieägarnas perspektiv när det investerar i materiella 
tillgångar eftersom dessa ofta bygger upp och stärker företaget långsiktigt. Samtidigt 
innebär hög kapitalintensitet att det finns mindre spelrum för utdelningar vid tillfälliga 
ekonomiska trångmål, eftersom de långsiktiga materiella tillgångarna är mindre lik-
vida. Investeringar i materiella tillgångar kräver ofta extern finansieringshjälp, vilket 
kan påverka storleken på utdelningarna i form av åtstramade kassaflöden. Trots det 
visar Neves (2006) att företag som har mer materiella anläggningstillgångar tenderar 
att ha större utdelningar. Kapitalintensiva företag har större belåning, vilket ställer 
krav på högre utdelningsnivåer till aktieägarna som ett sätt att minimera möjligheten 
för ledningens diskretionära förvaltning av det nyanskaffade kapitalet. Aivazian m.fl. 
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(2006) tillägger att företag med hög kapitalintensitet ofta är mogna och lönsamma fö-
retag, vilket historiskt sett är kännetecknande för utdelningsvänliga bolag. På motsva-
rande sätt menar författarna att nystartade företag med låg grad av materiella anlägg-
ningstillgångar inte har den lönsamheten som krävs för att dela ut i samma utsträck-
ning som mer marknadsetablerade bolag. En viktig slutsats som Aivazian m.fl. (2006) 
drar är att företag med hög kapitalintensitet äger tillgångar med relativt förutsägbara 
framtida kassaflöden, vilket innebär att utdelningspolitiken hos dessa företag tenderar 
att vara långsiktigt stabil.  
 
Hypotes: Sambandet mellan kapitalintensitet och direktavkastning är positivt 
 

Mätenhet: 

KINT = Materiella anläggningstillgångar ÷ Totala tillgångar         Ekvation 9 

 

Kapitalintensitet är kvoten mellan materiella anläggningstillgångar och företagets to-
tala tillgångar. Till de materiella anläggningstillgångar hör enligt Bokföringsnämn-
dens riktlinjer fysiska tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas i verksam-
heten, såsom byggnader, mark och maskiner. I Appendix 2 finns specificerat vad som 
ingår i de materiella anläggningstillgångarna i uppsatsens underliggande data.  
 
 
2.3.2.9 Osystematisk risk 
 
Det finns två huvudkategorier av risk inom den företagsekonomiska världen; den 
första är den som behandlar marknadsrisken, som kallas för systematisk risk, och den 
andra typen är den företagsspecifika risken, som kallas för osystematisk risk. Då 
denna uppsats ämnar besvara företagsspecifika egenskaper som bestämmer direktav-
kastningen kommer den osystematiska risken att undersökas. Osystematisk risk mäts 
vanligen genom företagets betavärde, som är volatiliteten i företagets aktiekurs i för-
hållande till jämförelseindex (Brooks, 2010, s. 231-232).  
 
Enligt Bar-Yosef & Kolodny (1976) är företag med hög osystematisk risk ofta bolag 
som befinner sig i tillväxt och har låg lönsamhet. Implikationen av att bolagen har ett 
högt betavärde är därför låga utdelningsnivåer. På samma sätt visar Ogden m.fl. 
(2003) att låga betavärden är förenligt med att ha höga kreditbetyg. Då företag med 
höga kreditbetyg tenderar att ha högre utdelningsnivåer enligt samma studie, styrker 
detta indirekt att det råder ett inverterat samband mellan beta och utdelning.  
 
Rozeff (1982) har studerat det direkta sambandet mellan företagsbeta och direktav-
kastning på den amerikanska aktiemarknaden. Han konstaterar att sambandet är nega-
tivt och att det förklaras av att företag med hög risk måsta betala mer för kapitalan-
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skaffning. Dyrare extern finansiering innebär lägre nettokassaflöden och således 
mindre utdelningsmöjligheter. 
Företag kan påverka sitt betavärde genom att justera utdelningsnivån skriver Dyl & 
Hoffmeister i sin studie från 1986. De menar å ena sidan att direktavkastningen på-
verkas av betavärdet, men även att det går att påverka betavärdet med hjälp av utdel-
ningsnivån. Om två identiska företag undersökts, och det ena tenderar att betala stora 
utdelningar till sina aktieägare, allt annat lika, uppfattas detta företag som mindre 
riskfyllt av marknaden. Baskins (1989) beräknar att när direktavkastningen stiger med 
en procent, sjunker i genomsnitt volatiliteten i företagets aktiepris med 2.5 %.  
 
Hypotes:  Det finns ett negativt samband mellan betavärde och direktavkastning. 

 

Mätenhet: 

Beta = Företagets betavärde                              Ekvation 10 

 
Mätenheten som används för att bestämma företagens osystematiska risk är betavär-
det. En akties betavärde relateras till rörelserna i aktiepriset jämfört med rörelserna på 
marknaden. Marknadens volatilitet definieras genom ett jämförelseindex, som i denna 
uppsats är Affärsvärldens Generalindex.   
 
 
2.3.2.10  Tidigare utdelning 
 
Redan på 1950-talet uttryckte Lintner (1956) att det finns en preferens hos företag att 
inte förändra storleken på sin utdelning från år till år. Lintner (1956) menar att företa-
gen föredrar stabil utdelningspolitik över tiden och påpekar att vikten av att fatta kor-
rekta utdelningsbeslut är stor för företagsledningen på grund av utdelningens direkta 
påverkan på företagets nettoresultat och likvida reserv. Lintner (1956) skrev bland 
annat följande: 
 

“It was equally clear that these elements of inertia and conservatism and the 
belief on the part of many managements that most stockholders prefer a rea-
sonably stable [dividend] rate and that the market puts a premium on stability 
of gradual growth in rate, were strong enough that most managements sought 
to avoid making changes in their dividend rates.” 

(Lintner, 1956, s. 99).  

 
Ledningen i bolag tenderar således att följa en strikt och stabil utdelningspolitik, sna-
rare än att följa residualteorier som istället argumenterar för fördelarna med att dela ut 
vad som finns kvar av årets kassaflöde när samtliga kostnader är täckta (Baker, 2009)  
Michaely & Roberts (2007) jämför publika och privata bolag och deras förhållnings-
sätt till föregående års utdelning. Publika bolag följer den släta utdelningsutveckling-
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en som Lintner (1956) förespråkade, och till skillnad från privata bolag hyser de pub-
lika företagen aversion mot att ställa in, minska eller utöka sina utdelningar. Trots en 
situation där vinsten stiger oväntat mycket, justeras utdelningsnivån gradvis och lång-
samt till de nya lönsamhetsnivåerna enligt Renneboog & Trojanowski (2005). I 
många fall beror denna långsamma anpassning på att det finns en stark ägare som i 
enlighet med Lintners (1956) teorier föredrar en stabil utdelning framför en volatil 
och oförutsägbar direktavkastning.  
 
Hypotes: Det finns ett positivt samband mellan utdelningsnivåer över tiden. 
 

Mätenhet: 

DAt-1 = Direktavkastningen föregående år                      Ekvation 11 

 
Variabeln beräknas på samma sätt som den beroende variabeln DA beräknas. DAt-1 är 
alltså den laggade variabeln för DA som mäter direktavkastningen året innan respek-
tive undersökningsår.  
 
 
2.4 Sammanställning av oberoende variabler 
 
I tabell 1 nedan har de oberoende variablerna sammanställts i enlighet med den teore-
tiska referensramen. Respektive variabels beteckning och måttenhet har diskuterats i 
föregående avsnitt. Kolumnen “Förväntad korrelation” listar hypotesen för hur respek-
tive variabel förväntas påverka utdelningsnivån.   

 
 

Tabell 1: Sammanställning av oberoende variabler 

 
Variabel Beteckning Förväntad korrelation 

 
Beroende: 

  

0. Direktavkastning DAt N/A 
 
Oberoende: 

  

1. Företagsstorlek log(TT) Positiv 
2. Kassaflöde KFO/TT Positiv 
3. Aktieåterköp Treasury Negativ 
4. Lönsamhet EBITDA/TT Positiv 
5. Tillväxt M/B Negativ 
6. Belåningsgrad TS/TT Positiv 
7. Konjunkturen RR/TS Positiv 
8. Kapitalintensitet KINT Positivt 
9. Osystematisk risk Beta Negativ 
10. Tidigare utdelning DAt-1 Positiv 



   VAD PÅVERKAR UTDELNINGSNIVÅN I SVENSKA BÖRSNOTERADE FÖRETAG? 
FEKH95, Kandidatuppsats i finansiering (VT2012)  

   
 

21 
 

3. METOD 

I följande kapitel kommer det att redogöras för undersökningens angreppssätt och 
valet av metod. Den kvantitativa undersökningsmetoden förklaras också. Kapitlet av-
slutas med en diskussion om reliabilitet och validitet. 
 
3.1 Metodologiska överväganden 
 
Studien ämnar undersöka vilka variabler som är viktigast för att identifiera utdel-
ningsnivån i svenska börsbolag. För att nå det här målet, utgår studien ifrån befintliga 
teorier och tidigare forskning på området. Det gör att en deduktiv ansats är det mest 
lämpliga metodvalet. Deduktiv ansats innebär att formulera hypoteser som därefter 
härleds och undersöks. Jacobsen (2002) menar att den största nackdelen med den de-
duktiva ansatsen är att forskaren delvis blir begränsad i sin insamling av undersök-
ningsmaterial, vilket kan försumma viktig information eller data. För att reducera 
denna risk så långt som möjligt baseras denna studie på tillräckligt många undersök-
ningsvariabler och en stor urvalspopulation. Även god kännedom om tidigare forsk-
ning på området och den teoretiska referensramen hjälper minska risken för att viktig 
information försummas. 
 
 
3.2 Arbetsgång 
 
I syfte att få insyn i vad yrkesverksamma personer tror har betydelse för svenska före-
tags utdelningsnivåer intervjuades branschexperterna Lars J. Johanson (Head of 
Equity Sales på SEB) och Christer Ludvigsson (Account Manager på SEB Merchant 
Banking). Deras insikter, samt tidigare forskning som publicerats i bland annat Jour-
nal of Finance och Journal of Business and Econmics, har använts i syfte att identifi-
era de företagskarakteristiska som troligtvis har störst betydelse för svenska företags 
utdelningsnivåer.  
 
Data avseende dessa företagskarakteristiska har inhämtats genom webbaserade data-
baser i form av Reuters Datastream, Retriever Bolagsinfo, Riksbanken och NASDAQ 
OMX. De statistiska testerna av den insamlade datan genomfördes med hjälp av 
Microsoft Excel, IHS E-Views och IBM SPSS.   
 
 
3.2.1 Kvantitativ metod 
 
Stora mängder finansiell sekundärdata finns att tillgå om de variabler som troligtvis 
kan inverka på direktavkastningen. De variabler som undersöks i denna studie är av 
kvantitativ natur. För att kunna bearbeta dessa numeriska variabler lämpar sig således 
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en statistisk analys. Denna utgör grunden för att identifiera vad som kan påverka ut-
delningsnivån. Således genomförs en kvantitativ studie. Den kvantitativa metoden är 
en vetenskaplig metod som forskare använder när de samlar in empirisk och kvantifi-
erbar data, tillämpar dessa i statistiska modeller och utifrån dessa analyserar resultatet. 
 
 
3.2.2 Datainsamling 
 
Två typer av data kan samlas in, nämligen primär- eller sekundärdata. I denna studie 
kommer sekundärdata att användas, som enligt Bryman m.fl. (2007) lämpar sig bäst 
för kvantitativa undersökningar under förutsättning att källorna är erkända och pålit-
liga. Att använda sekundärdata innebär att forskaren samlar in och bearbetar redan 
tillgänglig information. För insamling av data till den beroende och de oberoende va-
riablerna har informationsdatabasen Reuters Datastream använts i stor utsträckning. 
Riksbankens informationsdatabas, Retriever Bolagsinfo och NASDAQ OMX:s webb-
tjänster har använts för att uppsöka kompletterande nödvändig data. Dessa informat-
ionskällor är trovärdiga och har använts i mycket av den tidigare forskningen på om-
rådet. Datastream är en av världens mest frekvent använda finansiella databaser inom 
såväl näringsliv som forskning, och således ses datakällan som tillräckligt pålitlig för 
att kunna undersöka studiens frågeställning på ett adekvat sätt. 
 
 
3.2.3 Val av undersökningspopulation 
 
Urvalskriterierna för val av de undersökta företagen är kortfattat: 
• Företaget skall vara noterat på Small -, Mid - eller Large Cap för undersöknings 

åren 2011 och 2008. 
• Företaget skall vara noterat på A- eller O-listan för undersökningsåret 2005. 
• Företaget skall ha varit noterat på respektive börs den sista december respektive 

undersökningsår.  
• Företaget skall ej ingå i branschkategorierna “Financials” eller “Utilities”. 
• Företaget skall ej vara noterat med depåbevis. 

 
Det skulle vara alltför tidskrävande och omfattande att göra en totalundersökning på 
den svenska marknaden och ta med samtliga aktiebolag. I statistiska undersökningar, 
likt denna uppsats, finns det därför alltid en osäkerhet kring om urvalet är representa-
tivt för den population man undersöker (Djurfeldt m.fl., 2003). En grundregel inom 
statistiska undersökningar är att ha med åtminstone 50 - 100 observationer (Körner & 
Wahlgren, 2006). För att säkerställa att detta krav är uppfyllt och för att minimera 
osäkerheten i datamaterialet, bygger denna studie på data från samtliga bolag på den 
svenska börsen. Dessa innefattar bolag listade på Small -, Mid - eller Large Cap under 
undersökningsåren 2011 och 2008. För 2005 innefattas bolagen som var listade på A- 
eller O-listan. Företagen på dessa listor är stora med väl omsatta aktier. De omfattas 
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även av ett övergripande regelverk som gör att deras årsredovisningar är tillförlitliga 
och kontrollerade. Företagen på dessa börslistor kan på ett trovärdigt sätt återspegla 
de omständigheter som råder på den svenska marknaden, således anses studiens urval 
vara representativt för svenska börsbolag.  
 
Denna undersökning kommer inte att innefatta finans- och energibolag eftersom de 
har annorlunda kapitalstruktur och använder andra redovisningsprinciper. Då studien 
ämnar undersöka svenska börsbolag tas inte heller företag med som är noterade med 
depåbevis i datamaterialet. Dessa, så kallade SDB-bolag, är ofta utländska företag 
vars aktie handlas på OMX Stockholm. 
 
 
3.2.4 Databortfall 
 
Företag som inte gav någon utdelning under något undersökningsår är exkluderade ur 
studien. För samtliga undersökningsår uppgick företagsbeståndet till omkring 110-130 
stycken, men då data inte är tillgänglig för alla undersökta variabler har det skett ett 
bortfall på omkring 30 % av företagspopulationen varje undersökt år. Om databortfal-
let skulle bero på att dessa företag har vissa gemensamma egenskaper, t.ex. bransch-
tillhörighet eller storlek, finns risken att studiens resultat inte blir representativt för en 
viss kategori av bolag. En granskning av datamaterialet ger inte vid handen att det 
skulle föreligga någon systematik i databortfall. Bortfallet antags således vara slump-
mässigt. 
 
Vid insamlandet av större datamängder är det vanligt att en del observationer avviker 
på ett extremt sätt från resten av värdena, dessa observationer kallas “outliers” 
(Dahmström, 2005). I denna studie har utdelningsnivåer som avviker mer än fyra 
standardavvikelser från väntevärdet exkluderats. Dessa siffror anses inte representa-
tiva för de berörda företagens brukliga utdelningsnivå, dessutom förvränger extrem-
värdena resultaten av regressionerna. Mellan 3-5 observationer är outliers i data-
materialet under respektive år och har därför exkluderats. 
 
 
3.2.5 Val av tidsperiod 
 
I studien används information och data från åren 2005, 2008 samt 2011. Data som 
insamlas är tvärsnittsdata, vilket innebär att endast enstaka år undersöks och inte hela 
tidsperioden 2005-2011. Tvärsnittsdata är lämpligt då utdelningsnivån tenderar att 
vara relativt stabil över tiden och således hade en tidsserieanalys ej tillfört värde i den 
statistiska modellen. Genom att använda tvärsnittsdata kan det identifieras vilka vari-
abler som har betydelse för utdelningsnivån det undersökta året. 
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3.2.6 Statistisk dataanalys 
 
För att genomföra de statistiska beräkningarna och identifiera de mest effektiva 
regressionsmodellerna, används statistikprogrammen SPSS respektive E-Views. För-
delen med det senare är att programmet låter användaren genomföra tester för 
homoskedasticitet, i form av bland annat Whites test. En styrka hos SPSS är att mjuk-
varan tillåter flera olika metoder, bland annat stepwise respektive back- och forward 
regression. Dessa olika metoder låter användaren bestämma hur de oberoende variab-
lerna appliceras i regressionsmodellerna i syfte att bland annat i syfte att erhålla de 
mest effektiva modellerna.  
 

 
3.3 Statistisk undersökningsmetodik 
 
3.3.1 Multipel regression och OLS - metoden 
 
Den statistiska metoden som kommer att användas för att undersöka vilka egenskaper 
som påverkar utdelningsnivån i svenska börsbolag är multipel regression. I en multi-
pel regressionsanalys undersöks hur en uppsättning så kallade oberoende variabler 
gemensamt och enskilt påverkar variationen i den beroende variabeln (Körner & 
Wahlgren, 2006, s. 386). I denna studie representeras de oberoende variablerna av 
olika företagskarakteristiska, och den beroende variabeln är direktavkastningen.  Mo-
dellen för det verkliga förhållandet som den multipla regressionen avser återspegla är: 

 

 

Yi = beroende variabel (direktavkastning), C = konstant, ßi = koefficien-
ten, Xi = oberoende variabel (företagskarakteristika), ui = residualterm 

 

I denna linjära modell representerar Y värdet på den beroende variabeln och ßi är ko-
efficienterna för de oberoende variablerna. Termen “ui” är residualen, som fångar upp 
avvikelsen mellan de verkliga observationerna och de värden som den multipla 
regressionen estimerar. Den estimerade regressionsmodellens ser ut som följer: 

 

 

 

𝑌! i denna uppsats kommer att utgöras av direktavkastningen, som avses förklaras av 
en uppsättning oberoende variabler, betecknade med Xi. bi indikerar i uppsatsen hur 
den beroende variabeln förändras när respektive oberoende variabeln ändras med en 
mätenhet (Dougherty, s. 151-160).  

 

Y i =C + ß1X1i + ß2X2i +...+ ßnXni +ui

Y
^
i = c+ b1X1i + b2X2i +...+ bnXni
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De tio oberoende variablerna som sammanställdes i föregående kapitel (se tabell 1) 
kommer att utgöra parametrarna i regressionsanalysen. Den regressionsmodell som 
skall skattas i denna undersökning ser ut som nedan. För en utökad förklaring om vad 
varje variabel betyder, se avsnitt 2.3.2.  

 

DAT =C + ß1 log(TT )+ ß2
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3.3.2 Modellantaganden 
 
För att den multipla regressionen skall generera en pålitlig och korrekt modell krävs 
att sex antaganden är uppfyllda. Dessa är: 
 

i. Modellen och dess parametrar är linjära och korrekt specificerade 
I syfte att kontrollera att modellerna är korrekt specificerade, dvs. att det råder 
ett linjärt förhållande mellan direktavkastningen och de förklarande variabler-
na i modellerna, används Ramseys RESET test. I syfte att uppnå ett mer linjärt 
förhållande mellan totala tillgångar och direktavkastningen, har den oberoende 
variabeln logaritmerats. Som bas används talet tio, då detta gör det lättare att 
skatta värdenas storlek jämfört med om talet e hade använts som bas. 
 

ii. Residualerna har väntevärdet noll, E(εi | Xi) = 0 
I regressionsmodellerna används en konstant, vilket enligt Brooks (2002) 
medför att residualerna vid beräknandet av regressionslinjen får väntevärdet 
noll. Tolkningen av en statistiskt signifikant koefficient skulle i denna studie 
vara vilken utdelningsnivå som företagen förväntas ge, då alla oberoende vari-
abler antar värdet noll. Då det dock inte är rimligt att företag med t.ex. obefint-
liga tillgångar ger utdelning, kan inte koefficienten ges en reell innebörd. 
 
 

iii. Feltermerna är approximativt normalfördelade, ε ∼ N(0, σ2) 
För att resultaten av en multipel linjär regressionsmodell ska vara giltiga, bör 
antagandet om normalfördelade residualer vara uppfyllt (Gujarati, 2003). Det 
här kontrolleras med hjälp av residualhistogram och Jarque-Beras test. Noll-
hypotesen för testet är att feltermerna i modellen är normalfördelade och noll-
hypotesen förkastas på 5 % -nivån. Det är nämnvärt att Jarque-Beras test läm-
par sig bäst då antalet observationer är stort. Testet tenderar att leda till stora 
typ-I-fel då antalet observationer är begränsat (Jarque & Bera, 1980). Detta 
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innebär att testet tenderar att förkasta sanna nollhypoteser i för hög utsträck-
ning då en liten population undersökes. 

 
iv. Slumptermerna har konstant varians, Var (εi | Xi) = σ2 

Residualtermerna i modellen bör uppfylla kravet på konstant varians, dvs. vara 
homoskedastiska. Om slumptermerna är en funktion av någon oberoende vari-
abel kan det råda heteroskedasticitet och detta kan avhjälpas med hjälp av 
Whites heteroskedasticitetskorrigerade test (Gujarati, 2003). Förfarandet inne-
bär att standardfel som är robusta mot heteroskedasticitet beräknas och där-
med uppfyller modellerna automatiskt kravet på konstant residualvarians. 
Detta test har dock inte behövt genomföras i denna studie, då modellerna i 
denna studie är homoskedastiska, vilket har kontrollerats med Whites test.  
 

v. Kovariansen mellan residualerna är noll, Cov (εi, εj | Xi, Xj) = 0 
Vid användande av tvärsnittsdata är autokorrelation inte något egentligt pro-
blem, då det alltid går att ändra på ordningen i datan (Gujarati, 2003). Durbin-
Watson är det vanligaste autokorrelationstestet och används i denna uppsats i 
syfte att kontrollera att ordningen på datan inte behöver ändras. 

 
vi. Multikollinearitet 

Om flera oberoende variabler är högt korrelerade med varandra, kan det här 
begränsa variablernas förklaringsvärde i modellen. För att kontrollera för fe-
nomenet används korrelationsmatriser och Variance Inflation Factor (VIF) be-
räknas för varje oberoende variabel. Riktlinjen för när multikollinearitet kan 
utgöra ett problem anses ofta vara då korrelationen mellan två variabler övers-
tiger värdet 0,8. För VIF-faktorn gäller att värden mellan 1 och 5 indikerar en 
viss korrelation, men den kritiska gränsen uppnås först omkring värdet 10 
(Gujarati, 2003). 

 
 
Om dessa sex antaganden är uppfyllda kan OLS-metoden (Ordinary Least Squares) 
användas för att ge den mest effektiva regressionsmodellen, som innebär att modellen 
har lägst möjliga varians. OLS utförs kortfattat genom att minimera kvadratsumman 
av residualerna i observationerna. De värden på bi som minimerar residualens 
kvadratsumma är de värdena på de estimerade koefficienterna i modellen som skall 
användas för att ge den mest effektiva regressionen (Dougherty, s. 161).  
 
 
3.3.2 Noll - och mothypoteser 
 
För att kunna avgöra om de undersökta variablerna har en påvisbar inverkan på utdel-
ningsnivån bland de studerade företagen, formuleras en nollhypotes samt en mothypo-
tes för varje enskild variabel. Gemensamt för samtliga nollhypoteser är att det enligt 
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dessa inte föreligger ett statistiskt säkerställt samband mellan nivån på direktavkast-
ningen och respektive oberoende variabel. I den statistiska litteraturen är det brukligt 
att förkasta nollhypotesen om det observerade p-värdet understiger en specificerad 
signifikansnivå α, de som används i denna studie är 5 %, 1 % och 0,1 %. P-värdet 
anger sannolikheten att förkasta en korrekt nollhypotes, med andra ord risken för att 
begå ett typ-I-fel (Körner & Wahlgren, 2006). Om en variabel uppvisar ett p-värde 
som understiger 5 %, accepteras således mothypotesen som anger att det föreligger ett 
signifikant samband mellan variabeln i fråga och nivån på direktavkastningen. 
 
Hypoteserna testas med hjälp av t-test och F-test. t-testet bygger på att respektive va-
riabels koefficient divideras med dess standardfel, vilket genererar variabelns t-värde. 
Om det beräknade t-värdet överstiger det kritiska t-värdet kan slutsatsen dras att det 
finns ett signifikant samband mellan den oberoende och den beroende variabeln. För 
att testa hela modellens signifikans används F-test. På samma sätt jämförs modellens 
F-värde med ett kritiskt F-värde för att säkerställa modellens signifikans. En multipel 
regression är intetsägande om F-värdet för modellen inte kan påvisas ha ett signifikant 
samband med den förklarade variabeln (Körner & Wahlgren, 2006, s.183). 
 
 
 
3.4 Reliabilitet och validitet 
 
 
3.4.1 Reliabilitet 
 
När den här typen av vetenskapliga studier genomförs är det viktigt att uppnå hög re-
liabilitet. Enligt Bell (1993) är reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, ett mått på i vil-
ken utsträckning ett visst tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen med 
i övrigt lika omständigheter. För att denna undersökning ska uppnå hög reliabilitet har 
data och annan information erhållits från erkända källor, bland annat Reuters Data-
stream, Riksbanken och NASDAQ OMX. Risken finns alltid att källor innehåller fel-
aktig sekundärdata, vilket författarna rimligtvis ej kan åtgärda. Då datamaterialet i 
undersökningen är mycket omfattande är ett visst databortfall oundvikligt. Databort-
fallet har visats sig vara icke-systematiskt och torde därför inte snedvrida resultatet i 
denna studie. En del av informationen som var otillgänglig i Reuters Datastream har 
om möjligt hämtats från företagens årsredovisningar.    
 

 
3.4.2. Validitet 
 
Det är enligt Bell (1993) minst lika viktigt att uppnå hög validitet som att uppnå hög 
reliabilitet. Validitet är ett aningen mera komplicerat begrepp. Enligt Bell (1993) är 
validitet, även kallat giltighet, ett mått på om en viss fråga faktiskt mäter eller beskri-
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ver det som avses. En fråga som inte är reliabel, saknar även validitet. De mått som 
används för att mäta variablerna i denna studie anses vara lämpliga. Samtliga mätme-
toder som används för de olika företagskarakteristikorna är vedertagna mått som an-
vänds i den tidigare forskning som finns på området. Det utgås därför från att dessa 
mått är pålitliga och korrekta för ändamålet.   
 
De data som används erhålles från databasen Reuters Datastream, som i sin tur hämtar 
den finansiella informationen från bolagens årsredovisningar. Reuters Datastream har 
använts frekvent i tidigare forskning och är en etablerad informationskälla, och därför 
anser författarna av denna studie att den är tillförlitlig och väldefinierad. Förhopp-
ningen är att de använda källorna bidrar till att uppnå hög validitet. 
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4. RESULTAT 
 

I det här kapitlet presenteras regressionsmodellerna och resultaten av de statistiska 
testerna för de undersökta årtalen och det ges även en översiktlig beskrivning av da-
tamaterialet.   
 
4.1  Regressionsanalyser 
 
För samtliga regressioner har det genomförts validitetstester i syfte att säkerställa att 
resultaten är tillförlitliga. I appendix bilaga 3 återfinns resultaten av Ramseys RESET 
tester. Nollhypotesen i dessa tester är att modellen bäst beskrives som ett linjärt sam-
band mellan direktavkastningen och de oberoende variablerna. För alla årtal i studien 
överstiger F-värdena 5 % - nivån och således kan nollhypoteserna ej förkastas, mo-
dellerna är korrekt specificerade. 
 
Vidare prövas att regressionsmodellernas residualer är normalfördelade, detta sker 
dels med residualhistogram och dels med Jarque-Beras test, se även bilaga 4 i appen-
dix. Nollhypotesen för Jarque-Beras test är att residualerna är normalfördelade. Till 
följd av ett antal extremvärden 2005 och 2008 blir p-värdena relativt låga dessa årtal. 
På 5 % -nivån förkastas därför nollhypoteserna för 2005 och 2008. Då antalet obser-
vationer dock är så pass stort för dessa årtal kan, enligt den centrala gränsvärdessat-
sen, antagandet om approximativt normalfördelade residualer anses vara uppfyllt för 
de undersökta åren. Härtill kommer att residualhistogrammen inte tyder på grova av-
vikelser från normalfördelningen.    
 
Med hjälp av Whites test, se bilaga 5 i appendix, kontrolleras det att residualerna i 
modellerna är homoskedastiska. Enligt nollhypoteserna är residualvariansen i mo-
dellerna konstant. För samtliga årtal överstiger både F-värdena och Chi-två-värdena 5 
% - nivån och således kan nollhypoteserna accepteras, det förekommer inte 
heteroskedasticitet i modellerna.   
 
 
4.1.1 Resultat för 2005 
 
I tabell 2 ges en översiktsbild av datamaterialet för 2005. Det går att utläsa medel-
värde, median, standardavvikelse, minimi- och maximivärde, antalet observationer 
samt bortfallet för alla variabler i studien. Skevhet och kurtosis talar om huruvida va-
riablerna är normalfördelade. Om variablerna är perfekt normalfördelade uppgår vär-
det för skevheten till noll och för kurtosis till siffran tre. Det är dock inte nödvändigt 
att parametrarna i regressionsmodellen är normalfördelade. För att modellens resultat 
ska vara tillförlitligt räcker det att regressionens residualer är normalfördelade (Guja-
rati, 2003). 
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Databortfallet för både aktieåterköp och företagsbeta är relativt stort. Båda dessa vari-
abler exkluderas därför i den följande regressionen. Företagen Audiodev och Concor-
dia Maritime visade sig vara outliers, då deras residualer avvek med mer än fyra stan-
dardavvikelser från det övriga datamaterialet och har därför ej tagits med i den föl-
jande regressionen. 
 

Tabell 2: Deskriptiv statistik för 2005 

 
 
Regressionsmodellen för 2005 är signifikant i sin helhet, som framgår ur Anova-
tablån i tabell 3. F-värdet är 70,876, detta motsvarar ett p-värde på 0,000.  

 

Tabell 3: ANOVA-tablå för 2005 

ANOVA 
  Kvadratsumma fg Medelkvadratsumma F-värde p-värde 

  

Regression 80,359 3 26,786 70,876 0,000 
Residual 20,408 54 0,378     
Total 100,768 57       

 
 
I tabell 4 redovisas förklaringsgraden (R2), den justerade förklaringsgraden (Justerad 
R2), standardavvikelsen och Durbin-Watson värdet för regressionsmodellen. Då mo-
dellerna innehåller ett flertal oberoende variabler bör främst den justerade förkla-
ringsgraden beaktas, skillnaden gentemot den vanliga förklaringsgraden är i detta fall 
dock inte särskilt stor. Den justerade förklaringsgraden uppgår till 78,6 %. I syfte att 
identifiera eventuell autokorrelation kan D-W värdet inspekteras. Om det inte finns 
någon autokorrelation överhuvudtaget uppgår Durbin-Watson värdet till 2,00. För 
denna regression är D-W värdet 2,147, autokorrelation utgör dock inget problem.  
 

Variabel Medel Median 
Standard 

Skevhet Kurtosis Min Max 
Antal 
obs. 

Saknade 
obs. avvikelse 

Direktavkastning 2005 (%) 2,53 2,47 1,28 0,44 -0,02 0,10 6,63 110 0 
Direktavkastning 2004 (%) 2,48 2,31 1,56 0,13 -0,87 0,00 6,16 110 0 

Företagsstorlek (log10) 6,43 6,21 0,82 0,49 -0,54 4,97 8,40 110 0 
Kassaflöde/Tillgångar (%) 16,43 9,85 37,58 6,76 50,62 -2,95 333,07 110 0 
Aktieåterköp (dummy) 0,36 0,00 0,48 0,60 -1,68 0,00 1,00 78 32 
Vinstmarginal (%) 26,86 24,22 18,78 0,97 1,08 -11,32 83,76 110 0 
EBITDA/Tillgångar (%) 15,56 15,06 8,09 0,66 1,98 -6,93 45,31 110 0 
Belåningsgrad (%) 26,90 26,71 19,70 0,17 -1,11 0,00 70,36 109 1 
Tillväxttakt  3,09 2,20 5,32 9,04 87,72 0,55 54,51 103 7 
Kapitalintensitet (%) 22,21 19,73 17,24 1,28 1,83 0,93 83,04 110 0 
Företagsbeta 1,02 0,94 0,49 0,69 0,70 0,05 2,47 83 27 
Räntekostnad (%) 13,42 4,43 47,99 7,98 69,64 0,45 444,17 97 13 
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Tabell 4: Förklaringsgraden för modellen 2005 

R R2 Justerad R2 Standardavvikelse Durbin-Watson 

0,893 0,797 0,786 0,615 2,147 
 
 
I tabell 5 på nästa sida kan storleken på variablernas koefficienter (“ß”) samt p-värden 
utläsas. Som framgår ur tabellen kan drygt tre fjärdedelar av variationen i direktav-
kastningen 2005 förklaras med hjälp av de tre variablerna “Direktavkastning 2004”, 
“Företagsstorlek” och “Kapitalintensitet”. Variabeln “Företagsstorlek” är signifikant 
på 5 % -nivån, medan de två andra variablerna är signifikanta på 0,1 % -nivån. I tabell 
5 kan ytterligare ett antal värden utläsas; Variablernas standardfel, betakoefficienter 
och t-värden. Betakoefficienterna benämns “Beta” och är beteckningen för de stan-
dardiserade koefficienterna. Den standardiserade koefficienten för föregående års ut-
delning uppgår till 0,756 och för kapitalintensiteten har koefficienten värdet 0,259. 
Tolkningen av dessa siffror är att en procents ökning i direktavkastningen 2004 på-
verkar direktavkastningen 2005 med 0,756 standardavvikelser, medan kapitalintensi-
teten endast påverkar utdelningsnivån med 0,259 standardavvikelser. Således har 
alltså föregående års utdelningsnivå nästan tre gånger större betydelse för nivån på 
direktavkastningen 2005 jämfört med kapitalintensiteten.  
 

Tabell 5: Resultat för regressionen 2005 

Variabel 
Ickestandardiserade Standardiserade 

Koefficienter t-värde p-värde VIF-värde Koefficienter 
ß Standardfel Beta 

Konstant -1,115 0,726 
 

-1,535 0,131 
 

Direktavkastning 2004 (%) 0,655 0,055 0,756 11,821 0,000 1,089 
Företagsstorlek (log10) 0,243 0,106 0,142 2,287 0,026 1,023 
Kapitalintensitet (%) 0,018 0,004 0,259 4,071 0,000 1,078 
 
 
Längst till höger i tabell 5 kan slutligen den så kallade VIF-faktorn (Variance Inflat-
ion Factor) utläsas. Om variablerna är helt okorrelerade antar VIF värdet 1,0. Om VIF 
överstiger värdet 5,0 för några variabler, kan multikollinearitet vara något av ett pro-
blem. Som framgår ur kolumnen är VIF-värdena dock mycket låga för alla variabler 
och det finns alltså inte någon nämnvärd multikollinearitet bland modellens variabler. 
I appendix bilaga 6.1 återfinns även en korrelationsmatris för regressionsmodellens 
samtliga variabler .  
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4.1.2 Resultat för 2008 
 
Datamaterialet för år 2008 redovisas i tabell 6. I likhet med föregående år, är databort-
fallet stort för aktieåterköpsvariabeln. Då den inte visar sig vara signifikant, exklude-
ras den även för år 2008. Företagen Bilia, Boliden, Eniro, NCC och RNB Retail är 
outliers och har därför ej tagits med i analysen.  

 

Tabell 6: Deskriptiv statistik för 2008 

Variabel Medel Median 
Standard 

Skevhet Kurtosis Min Max 
Antal 
obs. 

Saknade 
obs. avvikelse 

Direktavkastning 2008 (%) 4.36 4.20 2.00 0.27 0.16 0.14 10.94 130 0 

Direktavkastning 2007 (%) 2.20 2.23 1.36 0.09 -0.56 0.00 5.62 130 0 
Företagsstorlek (log10) 6.43 6.27 0.87 0.20 0.24 3.51 8.56 130 0 
Kassaflöde/Tillgångar (%) 9.99 9.41 7.15 0.28 1.45 -11.17 33.82 129 1 
Aktieåterköp (dummy) 0.49 0.00 0.50 0.05 -2.04 0.00 1.00 88 42 
Vinstmarginal (%) 26.25 24.36 17.88 0.65 0.56 -11.68 82.24 130 0 
EBITDA/Tillgångar (%) 14.63 14.53 9.28 0.07 1.91 -15.62 46.85 129 1 
Belåningsgrad (%) 31.80 31.72 22.02 0.13 -0.89 0.00 88.59 130 0 
Tillväxttakt  3.43 2.36 5.50 7.59 67.94 0.37 55.77 126 4 
Kapitalintensitet (%) 18.31 13.96 17.20 1.46 2.06 0.29 82.28 130 0 
Företagsbeta 1.01 0.94 0.51 0.63 0.54 -0.09 2.47 120 10 
Räntekostnad (%) 13.63 5.67 55.19 8.63 78.35 0.51 543,96 117 13 

 
 
Ur Anova-tablån i tabell 7 nedan framgår att regressionsmodellen för 2008 är signifi-
kant i sin helhet. F-värdet uppgår till 10,961 och motsvarar ett p-värde på 0,000.  
 

Tabell 7: ANOVA-tablå för 2008 

ANOVA 

  Kvardratsumma fg Medelkvadratsumma F-värde P-värde 

 

Regression 239,599 10 23,96 10,961 0,000 
Residual 201,105 92 2,186     
Total 440,704 102       

 
 
I tabell 8 kan vidare utläsas att den justerade förklaringsgraden uppgår till 49,4 %. För 
denna regression är Durbin-Watson värdet 1,987, residualerna är inte autokorrelerade.   
 

Tabell 8: Förklaringsgraden för modellen 2008 

R R2 Justerad R2 Standardavvikelse Durbin-Watson 

0,737 0,544 0,494 1,478 1,987 
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Regressionsmodellen för 2008 redovisas i tabell 9 nedan. Nästan hälften av variation-
en i direktavkastningen 2008 kan förklaras med hjälp av variablerna “Direktavkast-
ning 2007” och “Företagsbeta” som är signifikanta på 1 % -nivån och “Vinstmargi-
nal”, som dock endast är signifikant på 10 % nivån. Ingen av variablerna i modellen 
är starkt korrelerade med varandra, det högsta VIF-värdet observeras för variabeln 
lönsamhet och uppgår till 2,080. I appendix bilaga 6.2 finns även korrelationsmatrisen 
för 2008. 
 

Tabell 9: Resultat för regressionen 2008 

Variabel 
Ickestandardiserade Standardiserade 

Koefficienter t-värde p-värde VIF-värde Koefficienter 
ß Standardfel Beta 

Konstant 2,432 1,336   1,821 0,072   
Direkt Avkastning 2007 (%) 0,945 0,122 0,626 7,738 0,000 1,319 
Företagsstorlek (log10) -0,056 0,219 -0,022 -0,257 0,798 1,453 
Kassaflöde/TT (%) 0,009 0,027 0,026 0,333 0,740 1,252 
EBITDA/Tillgångar (%) 0,007 0,023 0,029 0,286 0,775 2,080 
Belåningsgrad (%) -0,009 0,009 -0,093 -0,971 0,334 1,868 
Tillväxtfaktor (%) -0,010 0,026 -0,028 -0,365 0,716 1,145 
Kapitalintensitet (%) 0,003 0,010 0,024 0,298 0,766 1,318 
Företagsbeta 0,914 0,317 0,223 2,883 0,005 1,210 
Räntekostnad (%) -0,001 0,003 -0,028 -0,379 0,706 1,113 
Vinstmarginal (%) -0,022 0,012 -0,170 -1,765 0,081 1,872 
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4.1.3 Resultat för 2011 
 
I tabell 10 återges deskriptiv statistik för datamaterialet år 2011. Bortfallet för aktieå-
terköpsvariabeln är omfattande, det saknas data för nästan 70 % av företagen och där-
för exkluderas variabeln ur den följande regressionen. Företagen Björn Borg, Transat-
lantic och Tele2 visar sig vara outliers och har därför ej tagits med i analysen. 
 
 

Tabell 10: Beskrivande statistik för år 2011 

 
 
Ur Anova-tablån i tabell 11 kan det urskiljas att modellen i sin helhet är signifikant. 
F-värdet uppgår till cirka 17,37 och p-värdet är signifikant på 0,1 % - nivån.  
 

Tabell 11: ANOVA-tablå för 2011 

ANOVA 
 Kvadratsumma fg Medelkvadratsumma F-värde P-värde 

 
Regression 105,094 4 26,274 17,369 0,000 
Residual 84,711 56 1,513   
Totalt 189,806 60    

 
 
I tabell 12 redovisas den justerade förklaringsgraden, som uppgår till 52,2 %. För 
denna regression är D-W värdet 2,012, således är residualerna inte autokorrelerade.   
 

Tabell 12: Förklaringsgraden för modellen 2011 

R R2 Justerad R2 Standardavvikelse Durbin-Watson 
0,744 0,554 0,522 1,230 2,012 

 
 

Variabel Medel Median 
Standard 
avvikelse 

Skevhet Kurtosis Min Max 
Antal 
obs. 

Saknade 
obs. 

Direktavkastning 2011 (%) 3,63 3,22 2,16 1,49 4,00 0,16 14,00 129 0 
Direktavkastning 2010 (%) 2,70 2,56 1,89 0,77 0,97 0,00 10,10 129 0 
Företagsstorlek (log10) 6,45 6,29 0,88 0,46 -0,76 4,96 8,53 117 12 
Kassaflöde/Tillgångar (%) 9,52 9,62 8,47 -2,58 19,38 -49,32 28,08 117 12 
Aktieåterköp (dummy) 0,59 1,00 0,50 -0,38 -1,96 0,00 1,00 39 90 
Vinstmarginal (%) 26,33 24,28 19,07 0,66 0,11 -10,64 80,46 125 4 
EBITDA/Tillgångar (%) 14,75 14,06 8,34 0,66 1,84 -6,73 41,40 107 22 
Belåningsgrad (%) 26,15 25,32 21,74 0,88 1,70 0,00 119,45 111 18 
Tillväxttakt  3,46 2,45 7,91 6,63 71,50 -30,82 77,91 117 12 
Kapitalintensitet (%) 16,82 10,41 18,32 1,83 3,57 0,00 91,38 129 0 
Företagsbeta 0,99 0,94 0,48 0,50 0,65 -0,16 2,47 125 4 
Räntekostnad (%) 6,42 2,67 24,80 8,78 79,42 0,49 229,34 86 43 
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Ur tabell 13 framgår resultaten av den slutliga regressionsmodellen för år 2011. Drygt 
hälften av variationen i direktavkastningen 2011 kan således förklaras med hjälp av 
de fyra variablerna “Direktavkastning 2010”, “Belåningsgrad”, “Kapitalintensitet” 
och “Räntekostnad”. Samtliga variabler är signifikanta på 5 % -nivån, föregående års 
utdelningsnivå till och med är signifikant på 0,1 % -nivån. Det finns inte någon 
nämnvärd multikollinearitet bland modellens variabler, VIF-värdena är mycket låga. I 
appendix bilaga 6.3 återfinns även korrelationsmatrisen för regressionsmodellen. 
 

Tabell 13: Resultat för regressionsmodellen 2011 

Variabel 
Ickestandardise-
rade koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter t-värde p-värde VIF 

ß Standardfel Beta 
Konstant 1,973 0,446 

 
4,427 0,000 

 Direktavkastning 2010(%)  0,726 0,099 0,671 7,356 0,000 1,046 
Belåningsgrad (%) -0,018 0,008 -0,213 -2,239 0,029 1,138 
Kapitalintensitet (%) 0,021 0,008 0,235 2,576 0,013 1,044 
Räntekostnad (%) -0,071 0,032 -0,220 -2,26 0,028 1,184 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   VAD PÅVERKAR UTDELNINGSNIVÅN I SVENSKA BÖRSNOTERADE FÖRETAG? 
FEKH95, Kandidatuppsats i finansiering (VT2012)  

   
 

36 
 

5.      ANALYS 
_____________________________________________________________________ 
I analysen kommer författarna att jämföra resultaten i regressionsmodellerna med 
hypoteserna i teorikapitlet för att avgöra vilka av variablerna som påverkar utdel-
ningsnivån. En diskussion om hur finanskrisen 2008 påverkade direktavkastningen, 
samt vilka övriga omständigheter som kan tänkas påverka utdelningsnivån förs också.  
_____________________________________________________________________ 
 
5.1 De slutgiltiga regressionsmodellerna 
 
 
År 2005 
 
Den genomsnittliga utdelningsnivån uppgår till 2,53 % år 2005 och det bolag med 
lägst nivå var Entraction Holding, som hade 0,10 % i direktavkastning, medan Bille-
rud med 6,63 % är det bolag med högst direktavkastning. De variabler som har ett 
statistiskt signifikant samband med utdelningsnivån år 2005 är direktavkastningen 
2004, företagsstorleken och kapitalintensiteten. Variablerna förklarar tillsammans 
78,6 % av variationen i utdelningsnivån 2005. Samtliga tre variabler har ett positivt 
samband med direktavkastningen och är signifikanta på 5 % - nivån. I figur 3 återges 
regressionsmodellen för år 2005. Koefficienten för direktavkastningen 2004 uppgår 
till 0,66. Innebörden av detta är att om direktavkastningen 2004 steg med en procen-
tenhet, ökade direktavkastningen 2005 i genomsnitt med 0,66 procentenheter. 
 

Figur 3: Modell för 2005 

 
 
Koefficienten för företagsstorlek (log(TT)) är 0,24. Det innebär att då tillgångarna i 
ett företag ökar med en procentenhet, stiger även direktavkastningen 2005 i genom-
snitt med 0,24 procentenheter. Tecknet för kapitalintensiteten (KINT) är positivt och 
koefficienten har värdet 0,02. Det innebär att när de materiella anläggningstillgångar-
na stiger med 1 % - enhet i förhållande till de totala tillgångarna, ökar direktavkast-
ningen i genomsnitt med 0,02 procentenheter.  
 

 

År 2008 
 
Under 2008, året då Lehman Brothers gick i konkurs och finanskrisen slog till, var 
utdelningsnivåerna högre än under 2011 och 2005. Den genomsnittliga direktavkast-
ningen uppgår till 4,36 % bland de 130 bolagen i denna studie. De signifikanta variab-
lerna är föregående års utdelningsnivå och företagets osystematiska risk (företags-

DA2005 = −1.12+ 0.66DA2004 + 0.24 log(TT )+ 0.02KINT
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beta). Båda variabler uppvisar ett positivt samband med 2008 års utdelningsnivå och 
är signifikanta på 1 % -nivån. I figur 4 finns regressionsmodellen med de signifikanta 
variablerna samt koefficienter angivna för år 2008. 

 

Figur 4: Modell för 2008 

DA2008 = 2.43 + 0.95DA2007 + 0.91Beta 
 
Hypotesen för företagsbetat var ett negativt samband, dvs. att när betavärdet stiger 
minskar utdelningsnivån. Hypotesen visar sig således vara felaktig.  
 
Koefficienten för direktavkastningen 2007 är positiv och uppgår till 0,95. Innebörden 
av detta är, att om direktavkastningen 2007 steg med en procentenhet, ökade direkt-
avkastningen 2008 i genomsnitt med 0,95 procentenheter. Koefficienten för företags-
beta är 0,91. Det här innebär att företag med en procentenhet högre betavärde, i ge-
nomsnitt hade 0,91 procentenheter högre direktavkastning 2008.  
 
 
År 2011 
 
Den genomsnittliga utdelningen i svenska börsbolag var under 2011 cirka 3,63 %. De 
oberoende variabler som hade ett statistiskt signifikant samband med utdelningsnivån 
var föregående års utdelningsnivå, belåningsgraden, kapitalintensiteten och konjunk-
turen. Dessa fyra variabler är signifikanta på 5 % - nivån och förklarade tillsammans 
52,2 % av variationen i utdelningsnivån hos svenska börsbolag.  
I figur 5 finns regressionsmodellen med de signifikanta variablerna samt koefficienter 
angivna för år 2011.  
 

Figur 5: Modell för 2011 

 

 
Koefficienten för DA 2010 är positiv och uppgår till 0,73. Tolkningen är att om di-
rektavkastningen 2010 steg med en procentenhet, ökade direktavkastningen 2011 i 
genomsnitt med 0,73 procentenheter. Koefficienten för belåningsgrad (TS/TT) är ne-
gativ och uppgår till 0,02. Det här innebär att företag med en procentenhet högre be-
låningsgrad, i genomsnitt hade 0,02 procentenheter lägre direktavkastning 2011. 
Tecknet för kapitalintensiteten är positivt och koefficienten har värdet 0,02. Företag 
med en procentenhet högre kapitalintensitet hade i genomsnitt 0,02 procentenheter 
högre direktavkastning 2008. Den fjärde signifikanta variabeln, räntekostnaden, har 
en negativ koefficienten och uppgår till 0,07. Tolkningen är att om räntekostnaden 
steg med en procentenhet, minskade direktavkastningen 2011 i genomsnitt med 0,07 
procentenheter. 
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5.2 Signifikanta variabler 
 
 

Tabell 14: Sammanställning över de signifikanta variablerna 

Variabel 
Signifikant på 

5 % -nivån 
Förväntat sam-

band 
Observerat sam-

band 

1. Företagsstorlek ✓ Positivt Positivt 

2. Kassaflöde ✕ Positivt Ej signifikant 

3. Aktieåterköp ✕ Negativt Ej signifikant 

4. Lönsamhet ✕ Positivt Ej signifikant 

5. Tillväxt ✕ Negativt Ej signifikant 

6. Belåningsgrad ✓ Positivt Negativt 

7. Konjunkturen ✓ Positivt Negativt 

8. Kapitalintensitet ✓ Positivt Positivt 

9. Osystematisk risk ✓ Negativt Positivt 

10. Tidigare utdelning ✓ Positivt Positivt 
 
 
Det följer av resultatet att samtliga undersökta variabler förutom kassaflöde, aktieå-
terköp och tillväxt visade sig ha en statistiskt säkerställd påverkan på utdelningsnivån 
under något av undersökningsåren  
 
 
5.2.1 Tidigare utdelning  
 
Den variabel som har störst påverkan på utdelningsnivån samtliga år är föregående års 
utdelningsnivå, och således stämmer hypotesen om att det finns ett samband mellan 
nivån på årets och nivån på föregående års direktavkastning. Samtliga tre år är denna 
variabel signifikant på 0,1 % -nivån. Resultatet är inte oväntat då det finns teorier om 
“Dividend smoothing”, dvs. att företagen eftersträvar stabil tillväxt i utdelningsnivån.  
 
Dessa fynd påvisar att det är av stor betydelse för bolag på den svenska börsen att inte 
ha stora fluktuationer i utdelningsnivån. Investerare är överlag riskaversa och söker 
enligt Lintner (1956) efter trygga investeringar. Företag som har en jämn och stabil 
utdelningsnivå tillmötesgår de mer riskaversa investerarna.  
 
En parallell till hur finansieringen i bolag ser ut i Europa och Sverige jämfört med 
t.ex. USA kan dras. I USA är riskkapital som finansieringsform fyra gånger så vanligt 
(EVCA Yearbook, 2011), vilket vittnar om en kultur som är mer riskbenägen och där 
investerare eftersträvar kortsiktig avkastning. I Sverige är långsiktighet och trygghet 
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viktiga attribut i många beslut som fattas, inte minst inom offentlig sektor och myn-
dighetsutövning. Denna riskaversion avspeglar sig även på aktiemarknaden i form av 
företagsledningarnas utdelningspolitik. Trygga och stabila utdelningsnivåer synes 
vara kännetecknande för de svenska börsbolagen. Residualteorin, som säger att före-
tag delar ut allt överblivet kassaflöde när samtliga investeringskostnader är täckta 
(Preinreich, 1932), kan således inte bekräftas på den svenska marknaden.  
 
Leary (2011) menar att ju större institutionellt ägande ett företag har, desto större är 
sannolikheten att bolaget har en stabil utdelningsnivå. Då institutionellt ägande står 
för 80 % av aktieägandet i Sverige (SCB Aktieägarstatistik, Dec 2011), är vikten av 
föregående års utdelningsnivå som determinant för årets utdelning således förståelig.  
 
 
5.2.2 Företagsstorlek  
 
Resultaten visar att det finns ett samband mellan företagets storlek och nivån på ut-
delningen under år 2005. Då företagsstorleken, mätt i totala tillgångar, ökar med en 
faktor tio ökar utdelningsnivån 0,24 procentenheter. Hypotesen om att det skulle fin-
nas ett positivt samband mellan dessa två variabler kan således bekräftas. 
 
Fama & French (2001) och Smitt & Watts (1992), vars forskning påvisade sambandet 
mellan storleken på företaget och utdelningsnivån på den amerikanska marknaden, 
håller alltså även för den svenska marknaden. Större företag tenderar att vara mogna, 
dvs. deras tillväxt har stabiliserats och investeringsbehovet i t.ex. maskiner och fabri-
ker är inte längre lika stort i jämförelse med tillväxtbolag. En naturlig följd av det 
minskade investeringstrycket, blir således att dessa storbolag har mer pengar att dela 
ut till sina aktieägare. Genom att sätta det bokförda värdet på bolagets totala tillgångar 
i förhållande till dess konkurrenter, kan en investerare finna bolag med hög utdelning. 
Ju större skillnad, desto större är sannolikheten att investerarna ges en högre aktieut-
delning.  
 

 
5.2.3 Belåningsgrad  
 
Variabeln belåningsgrad uppvisar ett statistiskt säkerställt positivt samband med di-
rektavkastningen på 5 % -nivån för år 2011. Detta resultat innebär att företag med 
högre belåningsgrad tenderar att ha högre utdelningsnivåer. Hypotesen att belånings-
grad och direktavkastning skulle ha ett positivt samband visar sig alltså stämma väl 
överens med resultaten i denna studie.  
 
Smith & Watts (1992) har genomfört en del undersökningar på det här området för 
den amerikanska marknaden. Författarna kunde påvisa att belåningsgraden direkt på-
verkade den utdelningsnivå ett företag valde att ha. Smith & Watts (1992) menar 
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också att företag som inte har några lån oftast är företag med större tillväxtmöjlighet-
er. Den större delen av dessa företags kapital går till investeringsmöjligheter och med 
mindre skulder uppstår inte oro för kreditgivarens krav. Dessa teorier visade sig 
stämma ganska väl även på den svenska börsen. Christer Ludvigsson (intervju, 2012-
04-02), som arbetar med utlåning till börsnoterade företag, trodde att resultatet av stu-
dien skulle gå emot det förväntade utfallet. Tillväxtföretag undviker skulder för att 
inte behöva beakta kreditgivarnas krav, men det finns även det omvända förhållandet. 
Även om resultatet av denna studie visar att högre belåning kan leda till en högre ut-
delningsnivå, finns det också vid ett visst givet läge krav från kreditgivare när det gäl-
ler högsta möjliga belåning. Som tidigare nämnt ställer de svenska bankerna krav på 
sina motparter, i det här fallet företagen, att upprätthålla vissa nyckeltal. Därför kan 
det hos företag med för hög belåning finnas begränsade möjligheter att dela ut mera 
innan belåningsgraden justerats ned till en mer acceptabel nivå. Det är värt att påpeka 
att tidigare studier som gjorts på området även omfattat den svenska börsen. Likväl 
bör beaktas att belåningsgraden inte bör vara allt för hög.  
 
Enligt Ross (1977), som genomförde sina studier med signalmodellen, var belåning 
en signal för kvalitén i bolaget. Författaren menar att företag som självmant tar på sig 
skulder uppvisar god framtidstro. Å andra sidan finns det förmodligen en viss gräns 
för hur hög belåningsgrad bolaget kan ha innan skulderna börjar ses som en dålig in-
vestering och konkurshotet dyker upp på horisonten.  
 
 
5.2.4 Konjunkturen   
 
Konjunkturvariabeln visar sig i den statistiska analysen vara signifikant för år 2011. 
Enligt den formulerade hypotesen antogs det att direktavkastningen ökar i högkon-
junktur och sjunker i lågkonjunktur. Regressionsmodellen påvisar att fallet är tvärtom 
på den svenska marknaden, dvs. det råder ett negativt samband mellan konjunkturen, 
mätt som kostnaden för räntebärande skulder, och utdelningsnivån. Koefficienten är -
0,07, vilket säger att då räntekostnaderna stiger med 1 %, sjunker direktavkastningen i 
genomsnitt med 0,07 procentenheter. För undersökningsåret 2008 visar resultatet att 
direktavkastningen steg med uppemot 2 procentenheter i genomsnitt jämfört med 
2005, vilket torde vara en ologisk följd av den osäkerhet som rådde på marknaden ef-
ter Lehman Brothers konkurs. Banker slutade låna pengar av varandra, vilket infekte-
rade hela kapitalmarknaden och räntekostnaderna steg snabbt. I osäkra tider när den 
ekonomiska cykeln befinner sig i lågkonjunktur, verkar det enligt resultatet som att de 
svenska företagen inte väljer att bygga upp en likvid reserv, vilket skulle kunna ha 
gjorts genom att sänka utdelningsnivåerna. Istället visar det sig att direktavkastningen 
i Sverige ökade under 2008, vilket alltså motsäger föregående resonemang. En förkla-
ring till det här kan vara att företagets utdelningsnivå bestäms av bolagsstämman, som 
vanligtvis hålls under det första halvåret. Det riktiga startskottet för finanskrisen 2008 
var som nämnt Lehman Brothers konkurs, som fastställdes först den 15:e september. 
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Således kan tänkas att många av de svenska bolagen redan bestämt utdelningsnivån, 
och med största sannolikhet betalat ut pengarna. Den märkbara effekten på utdel-
ningsnivån torde ha synts först under 2009, då effekterna av finanskrisen gjort sig 
kännbara i hela det finansiella systemet.   
 
En annan förklaring kan vara att högre räntekostnader under högkonjunkturen mins-
kar företagens kassaflöden, och således också det kapital som finns tillgängligt för 
utdelning. Detta menade Kask & Schyllert (2005), och verkar enligt resultatet också 
stämma för den svenska marknaden.  
 
Enligt Gombola & Lius (2009) teori innebär högkonjunktur inte att företagen ger 
högre direktavkastning. De skriver att de markant större kassaflödena som uppstår i 
högkonjunktur, distribueras till ägarna i form av extrautdelningar, aktieåterköp eller 
aktieinlösen. Det här gäller dock inte på den svenska marknaden.  
 
Direktavkastningen exkluderar i denna studie substitut till den normala utdelningen 
och ändå påvisas ett negativt samband med konjunkturen. Det här resultatet innebär 
att den normala utdelningen i regel justeras beroende på var i konjunkturen ett företag 
på den svenska börsen befinner sig. Investerare som söker efter hög direktavkastning 
bör således ha en god uppfattning om det makroekonomiska läget och storleken på de 
styrande räntorna (t.ex. reporäntan och STIBOR). När ekonomin går in i högkonjunk-
tur får investerare räkna med lägre utdelningsnivåer på den svenska marknaden.  
 

 
5.2.5 Kapitalintensitet  
 
Bland de bolag med högst kapitalintensitet på den svenska marknaden återfinns bland 
annat tankrederiet Concordia, olje- och gasproducenten Lundin Petroleum och SkiS-
tar, som äger och driver skidanläggningar i Sverige och Norge. Gemensamt för dessa 
är att samtliga har materiella anläggningstillgångar som överstiger 80 % av de totala 
tillgångarna. Concordia har en stor flotta av tankfartyg, Lundin Petroleum äger flerta-
let oljeplattformar och SkiStar äger hela skidbyar, vilket för samtliga tre bolag skapar 
en hög kapitalintensitet.  
 
Hypotesen var att ju högre kapitalintensiteten är, desto högre är utdelningen i de 
svenska börsbolagen. Aivazian m.fl. (2006) menade att hög kapitalintensitet ofta går 
hand i hand med hur moget och lönsamt bolaget är, och att utdelningsnivån således 
bör stiga med kapitalintensiteten. För de undersökta åren visar sig kapitalintensiteten 
ha ett signifikant samband på 5 % -nivån med direktavkastningen under åren 2005 
och 2011. Hypotesen stämde alltså och resultatet visar att det finns ett positivt sam-
band mellan kapitalintensitet och utdelningsnivån i svenska börsnoterade bolag. 
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Genom att undersöka den data som tagits fram för kapitalintensitetsvariabeln är det 
enkelt att kategorisera de svenska börsbolagen i två olika grupper – tillverkande och 
icke-tillverkande bolag. De bolag i studien med en kapitalintensitet som överstiger 20 
% visar sig vara tillverkande företag, medan icke-tillverkande bolag som Eniro, Uni-
flex bemanning och CDON Group hör till de bolagen med lägst kapitalintensitet (< 1 
%). Tillverkande bolag har högre kapitalintensitet och således högre direktavkastning.  
 
Investerare som söker hög direktavkastning bör med andra ord utreda huruvida hans 
eller hennes potentiella investeringar görs i bolag med egen tillverkning. 
 
 
5.2.6 Osystematisk risk  
 
Flera teorier menade att ett förhöjt betavärde hos ett företag tenderar att sänka dess 
utdelningsnivå. Trots detta erhålles ett signifikant positivt samband mellan osystema-
tisk risk och direktavkastning på den svenska marknaden under 2008. Utdelningsni-
vån hos de svenska börsföretagen påverkas alltså av aktiekursens volatilitet i förhål-
lande till marknadsindex.  
 
I Rozeff (1982) framgick att anledningen till ett negativt samband mellan beta och 
utdelningsnivån torde vara att högriskföretagen måste betala högre räntor vid kapital-
anskaffning. Detta är inte fallet på den svenska marknaden. Korrelationen mellan rän-
tekostnaden och betavärdet är mellan 0,03 – 0,11 för samtliga undersökningsår, vilket 
innebär att det endast finns ett mycket svagt samband dem emellan. Christer Ludvigs-
son (Account Manager på SEB Merchant Banking) menar att banker ställer höga krav 
på att olika nyckeltal uppfylls hos kredittagarna. Han nämner dock inte osystematisk 
risk som ett specifikt krav, och således bör inte räntekostnaderna stiga vid ett högre 
betavärde, vilket inte heller är fallet på den svenska marknaden.  
 
Då ett förhöjt betavärde inte torde påverka finansieringskostnaderna och således 
kassaflödena i någon större grad, kan teorin om lägre direktavkastning som en följd 
av de högre räntorna inte bekräftas på den svenska marknaden. Ett högre betavärde 
innebär istället högre utdelningsnivåer, vilket kan förklaras av att ledningen vill kom-
pensera en alltmer volatil aktiekurs med en stabil och hög direktavkastning. Det har 
tidigare diskuterats att en hög utdelningsnivå ger signaler till marknaden om att bola-
get är välmående. Företagsledningar i Sverige verkar försöka mildra den ökade osys-
tematiska risken med förhöjd utdelning.  
 
Baskin (1989) diskuterade det omvända sambandet, dvs. hur direktavkastningen fak-
tiskt kan påverka betavärdet. Han menade att företag med hjälp av utdelningsnivån 
kan justera sitt betavärde. Då sambandet mellan direktavkastning och betavärdet är 
negativt i Sverige, är det betydelsefullt för svenska företagsledare att veta att ökade 
utdelningar också kan öka den företagsspecifika risken. En högre risk kan locka en 
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viss typ av investerare, medan t.ex. institutioner som söker stabila investeringar torde 
placera sitt kapital i lägre riskfyllda alternativ.   
 
För en investerare som eftersträvar en stabil utdelningsnivå kan det vara givande att 
undersöka hur bolagets betavärde förändrats. En sådan investerare borde enligt resul-
tatet leta efter aktier med en låg osystematisk risk över tiden som är nära marknads-
portföljens beta, dvs. runt 1,0. Dessa bolag tenderar på den svenska marknaden att 
hålla en mer jämn utdelningsnivå.  
 
  
5.3 Den globala finanskrisens påverkan 
 
Direktavkastningen påverkas av olika faktorer under olika år, vilket framgår ur resul-
tatet av regressionsanalysen. Den enda variabel som påverkar utdelningsnivån under 
samtliga tre undersökningsår är föregående års utdelning. Resterande signifikanta va-
riabler har skiftat från år till år. Under 2005, som var ett bra år med BNP-tillväxt om 
3,20 %, var företagsstorleken och kapitalintensiteten faktorer som påverkade utdel-
ningsnivån. Under 2008, som var året då finanskrisen slog till, hade företagens beta-
värden en signifikant påverkan utöver föregående års utdelningsnivå. Under 2011, 
som var ett skakigt men starkt mellanår med en BNP-tillväxt på 3,90 %, påverkade 
belåningsgraden, kapitalintensiteten och räntekostnaden företagens direktavkastning.  
 
De slutsatser som kan dras av att variablerna förändras över tiden är att direktavkast-
ningen är ett svårlöst pussel, precis som Fisher Black (1976) menade. Under en finan-
skris torde utdelningsnivåerna minska, som ett sätt för företagen att bygga upp likvida 
reserver för oförutsedda händelser. Denna tendens syns på den svenska marknaden. I 
figur 6 syns den genomsnittliga direktavkastningen på den svenska marknaden och 
utvecklingen i STIBOR- och reporäntan, som indikerar konjunkturläget, under åren 
2004-2011.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Källa: Reuters Datastream för direktavkastning, Riksbankens informationsdatabas för 
STIBOR och reporäntan 
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Figur 6: Direktavkastningen, STIBOR och reporäntans utveckling 2004-2011 
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Det framgår av figur 6 att direktavkastningen följer konjunkturcykeln med cirka ett 
års fördröjning. Se till exempel hur STIBOR och reporäntan börjar stiga över 2,50 % i 
början av 2006. Direktavkastningen är något laggad, och börjar stiga först i början av 
2007. Det torde finnas två naturliga förklaringar till detta. Det första är att utdel-
ningsnivån bestäms under årsstämman en gång om året. Det här innebär att årets di-
rektavkastning bestäms i början av året, varefter styrräntorna kan komma att stiga el-
ler sjunka betydligt under året. Ponera att styrräntan stiger med 1,50 procentenheter 
under året, vilket var fallet under 2006. Effekten av detta kommer att synas först un-
der nästkommande år 2007, vilken också syns i figur 6. Den andra förklaringen till att 
direktavkastningen är laggad torde vara att räntan på företagens rörliga kortfristiga lån 
är bundna under vanligtvis 3, 6 eller 12 månader. En justering av styrräntan ger effekt 
först när den rörliga räntedelen omförhandlas, och därför uppstår denna fördröjning i 
justeringen av direktavkastningen.  
 
Finanskrisen under 2008 ledde alltså till temporärt minskade utdelningsnivåer på den 
svenska marknaden. Den långsiktiga effekten är dock i dagsläget svårbedömd, ef-
tersom de signifikanta variablerna ser ut att skifta från år till år. Tidigare har vikten av 
att hålla en jämn och stabil utdelningspolitik diskuterats, vilket verkar gälla även un-
der kristider. Föregående års utdelning var signifikant, oavsett om det rådde hög- eller 
lågkonjunktur. I figur 6 syns att volatiliteten i direktavkastningen är mindre än för 
styrräntorna, vilket alltså kan förklaras av utjämningsteorin (dividend smoothing). De 
lärdomar en investerare kan dra av detta är att ej kunna räkna med att utdelningsnivån 
stiger direkt när marknaden går in i högkonjunktur – detta sker med en fördröjning på 
omkring ett år. Dessutom bör investerare inte räkna med en kraftigt höjd utdel-
ningsnivå vid högkonjunktur, eller stora åtstramningar i direktavkastningen i lågkon-
junktur – svenska företag tenderar att upprätthålla en stabil utdelning som inte fluktu-
erar mycket över tiden.   
 
En ytterligare intressant aspekt är att kassaflödena inte uppvisar något signifikant 
samband med direktavkastningen. Beech (2008) menade att tillgången till likvida me-
del minskade kraftigt under finanskrisen. Trots detta påverkades inte utdelningsnivån 
i svenska börsbolag av denna faktor. Återigen påvisas att företagen prioriterar att hålla 
utdelningens nivå stabil, även under rådande finanskris på marknaden.  
 
 
 
5.4 Diskussion om övriga inverkande faktorer 
 
Det går inte att förklara utdelningsnivån i svenska börsbolag enkom med hjälp av 
olika kvantifierbara företagskarakteristika, vilket framgår av att förklaringsgraden inte 
är hundraprocentig för något av undersökningsåren. Utdelningsnivån bestäms dels av 
de mätbara variablerna som ingår i regressionsmodellen, men torde också bestämmas 
utifrån icke-kvantifierbara faktorer.   
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5.4.1 Ägarstruktur  
 

“Each corporation would tend to attract to itself a 'clientele' 
consisting of those preferring its payout ratio." 

(Baker, 2009, s. 108) 
 
Ägarstrukturen, samt investerarnas preferenser, är svåra att kvantifiera på ett tillförlit-
ligt sätt. Däremot påverkar dessa två omständigheter troligtvis en del av det som inte 
förklaras av den statistiska modellen. Ägarstrukturen är viktig att belysa då samman-
sättningen av ägare i bolaget har ett stort inflytande på hur resultatet ska fördelas och 
vilken utdelningsnivå som väljs.  
 
Företagsledningar med stora aktieinnehav i det egna bolaget tenderar att ha en lägre 
utdelningsnivå. Det finns många empiriska studier som kommit fram till att förhållan-
det mellan ledningens innehav och utdelningsnivå är negativ (Baker, 2009). Enligt 
teorin borde därför bolagen i denna studie med låg utdelningsnivå, tendera att ha led-
ningar med stora aktieinnehav i det egna företaget. Det kan vara svårt att definiera var 
gränsen för stort innehav dras. I sammanhanget bör ägande och kontroll skiljas åt, då 
dessa inte nödvändigtvis behöver vara detsamma. Aktier har olika rösträtt, vilket in-
nebär att två ägare med lika många aktier kan utöva olika grad av kontroll. I kontex-
ten kan kontroll innebära rätten att bestämma nivån på utdelningen.  
 
Short, Zhang & Keasey (2002) fann ett positivt samband mellan utdelningsnivå och 
institutionellt ägande. Resultatet från deras studie visar att utdelningsnivå stiger när 
företag och institutioner ökar sitt aktieinnehav i bolaget. Vice versa, när företagsled-
ningen har stora aktieinnehav i det egna bolaget tenderar utdelningsnivån att minska.  
 
I bolag med hög belåning kan kreditgivarna vara en viktig intressent att ta hänsyn till, 
trots att de inte nödvändigtvis är aktieägare. Enligt Christer Ludvigsson (Account 
Manager på SEB Merchant Banking) är det vanligt förekommande att banker ställer 
krav på bolag vid utlåning genom så kallade covenants. Ett exempel på detta kan vara 
en begränsning av hur mycket som får delas ut.  
 
Även aktieägarnas preferenser påverkar enligt flera författare, bland annat Lie & Lie 
(1999), utdelningsnivån i bolaget. I dessa författares teorier beskrivs ofta vad som be-
nämns som “tax clientele", en beteckning som används då aktieägarna grupperas uti-
från deras skattepreferenser. Individer med högst inkomster, vilka betalar mest skatt, 
föredrar enligt Lie & Lie (1999) aktier som betalar ingen eller låg utdelning, medan 
de individer som inte har lika tung skattebörda väljer aktier med högre utdelningsnivå. 
De svenska börsbolagen torde därför anpassa sin utdelningsnivå för att uppfylla ak-
tieägarnas preferenser.  
 
Graham & Kumar (2006) undersöker huruvida hushållen använder utdelning som en 
form av inkomstersättning. Enligt författarna finner personer som är äldre och pens-
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ionerade utdelningar mer attraktiva än de som fortfarande förvärvsarbetar. Vidare 
lyckas Graham & Kumar (2006) styrka att efterfrågan på utdelning varierar med ål-
der, inkomst och arbetsstatus. John & Williams (1985) bekräftar detta och tillägger att 
företag med hög utdelningsnivå tenderar att attrahera en klientel av änkor, pensionärer 
och finansiella institutioner. Följden av resonemanget är att svenska börsbolag kan 
tänkas anpassa sin utdelningsnivå efter aktieägarnas ålder, inkomst och arbetsstatus.  
 
 
5.4.2 Signalvärde 
 
Utdelningsnivån kan i många fall användas som ett verktyg för att signalera företagets 
framtidstro. När företag väljer en viss utdelningsnivå kan denna signalera information 
om ledningens förväntningar på det framtida resultatet. Det innebär att då utdel-
ningsnivån höjs sänder det positiva signaler till investerare. Den höjda nivån tolkas 
som att de framtida resultaten kommer att kunna täcka den höjda utdelningsnivån. En 
sänkning av utdelningsnivån tolkas av investerarna som att det framtida resultatet 
kommer att sjunka. Utdelningsnivån reflekterar således ledningens bedömning av fö-
retagets framtida resultat, och denna teori kallar Kalay (1980) för “Dividend signaling 
hypothesis". Ledningarna i de svenska börsbolagen kan således använda justeringar i 
utdelningsnivån som ett sätt att signalera företagets ekonomiska situation. Då det bör 
finns ett samband mellan direktavkastningen och de signaler som företaget utsänder, 
kan observerade variationer i utdelningsnivån delvis förklaras med signalteorin.  
 

 
5.4.3 Skatter och lagar 
 
Utöver att undersöka företagsspecifika faktorer, kan även exogena faktorer, dvs. olika 
marknadskarakteristika, tänkas bidra till vilken utdelningsnivå som väljs. Skatter och 
lagar skiljer sig åt mellan länder och marknader, och kan påverka utdelningsnivån 
både direkt och indirekt. 
 
Om aktieutdelning beskattas annorlunda jämfört med arbetsinkomst, påverkar det fö-
retagens utdelningspolicy. Studier om hur beskattning påverkar investerarnas prefe-
renser vid valet av utdelningsbolag är tvetydiga. I en studie gjord av Perez - Gonzales 
(2003) visas hur skattereformerna påverkar bolagens utdelningsnivå. När beskattning-
en av utdelningen ökade relativt arbetsinkomsten, sänkte företag med högre andel 
höginkomsttagare sina utdelningsnivåer. Även Poterbat & Summers (1984) och Lie & 
Lie (1999) fann samband mellan skattesatserna och företagens utdelningsnivåer. När 
det gäller den svenska marknaden, beskattas utdelning likadant oavsett inkomst och 
således är det föregående resonemanget inte tillämpbart i denna studie. Om skattesat-
serna för utdelning skulle skiljt sig åt, är det tänkbart att utdelningsnivåerna i svenska 
börsbolag skulle påverkas.  
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Det uppstår dock en intressant situation i Sverige eftersom flertalet nya bankprodukter 
lanserats de gångna åren, t.ex. kapitalförsäkring och investeringssparkonto i vilka in-
vesterare inte behöver beskatta avkastningen. Det sker alltså ingen beskattning av av-
kastning i form av utdelning. Innehavet i en kapitalförsäkring ägs av det institut som 
utfärdat försäkringen, t.ex. en bank, och inte av försäkringstagarna. Implikationen är 
att en undersökning om skattenivån faktiskt påverkar utdelningsnivån försvåras. Detta 
då försäkringsinnehavarna är okända och likgiltiga inför den rådande skattenivån.  
  
Sedan Easterbrook (1984) har forskning på finansområdet antagit att utdelningsnivån 
påverkas av “Agentteori" - problemet, enligt vilken ledningen är principaler och inve-
sterare är agenter. Ett av de viktigaste verktygen mot detta problem är de lagar som 
skyddar investerare. La Porta m.fl. (2000) beskriver hur utdelningar är ett resultat av 
det legala skydd minoritetsägare har. Författarna menar att rättsväsendets skydd av 
minoritetsägare ger ledningen och större ägare incitament att ge utdelningar.  De bo-
lag som finns i denna undersökning styrs av aktiebolagslagen som reglerar utdelning. 
För att ett företag överhuvudtaget ska kunna ge utdelning måste det uppnå vinst eller 
ha tidigare balanserade vinster. Företaget får dessutom inte ge utdelning alls om det 
inte finns full täckning för bolagets egna kapital (Aktiebolagslagen, kap. 17:2). Aktie-
bolagslagen har således direkt påverkan på den maximala utdelningsnivån ett företag 
får ha, samt under vilka förutsättningar utdelningen får ske. 
 
 
5.4.4 Substitut till aktieutdelning  
 
Många av företagen gav ingen utdelning under respektive undersökningsår. Företag 
kan höja utdelningen utan att det påverkar den årliga utdelningsnivån, vilket sker i 
substituerade former av utdelning (t.ex. utdelning av aktier, specialerbjudande eller 
extrautdelning). Företag kan därför uppvisa en stabil utdelningsnivå historiskt, men de 
facto ha en högre utdelningsnivå genom substituten. Dessa påverkar i regel inte för-
väntningarna om förhöjd nivå på den framtida normala utdelningen. Substituten fun-
gerar således som ett sätt för ledningen i bolagen att komma runt signaleffekterna av 
förändrad utdelningsnivå (Baker, 2009, s. 309).  
 
Statistik visar att en regelbunden ökning av extrautdelningarna tenderar att följas av 
en långsiktig ökning i den normala aktieutdelningen (Baker, 2009, s. 316). Det kan 
tänkas finnas ett samband mellan nivån på den vanliga aktieutdelningen och omfatt-
ningen av utdelningssubstitut. En del av det oförklarade R2-värdet i resultatet beror 
möjligtvis på utvecklingen av utdelning i annan form än direktavkastning.  
 
Ett konkret exempel som kan hänföras till tidigare resonemang är Tele2:s stora extra-
utdelning under 2011. Den normala utdelningen var 6,50 kronor per aktie, vilket mot-
svarade en direktavkastning på omkring 4,5 %. Bolaget gjorde utöver detta en extra-
utdelning om 21 kronor per aktie. Hade extrautdelningen räknats in i direktavkast-
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ningen uppgår denna till omkring 20 %. Den utdelningsnivå som aktieägarna faktiskt 
tar del av under ett år kan analyseras genom att inkludera extrautdelningar och andra 
substitut till den vanliga utdelningen i direktavkastningssiffran. I det här fallet skulle 
resultatet i regressionsmodellerna blivit annorlunda.   
 
 
5.4.5 Agentteorin 
 
Till viss del torde agentkostnader vara anledningen till att regressionsmodellerna inte 
förmår att förklara variationen i utdelningsnivån i högre grad. Mycket av den moderna 
teorin inom utdelningsområdet behandlar vad som brukar benämnas “Agentteorin”. 
Denna teori bygger på att direktavkastningen är ett sätt att överbrygga principal- agent 
problemet som uppkommer då ägare och ledning har olika intressen (Jensen, 1986), 
vilket är fallet i aktiebolag listade på OMX Stockholm. Problemet utgöres av att det 
finns kortsiktiga incitament för ledningen att ingå kontrakt eller fatta andra beslut som 
ökar deras kompensation, men som inte överensstämmer med aktieägarnas intressen. 
Richardson (2006) finner att företag med stora positiva nettokassaflöden tenderar att 
investera i projekt som gynnar ledningen, snarare än att öka företagsvärdet långsiktigt. 
Genom att strama åt tillgången på likvida medel till ledningen, vilket företrädelsevis 
sker genom ökad aktieutdelning, undviks dessa överinvesteringar enligt Richardson 
(2006).   
 
Principal- agent problematiken är svår att kvantifiera, varför det också i en regress-
ionsmodell blir intrikat att undersöka. En del forskare, bland annat Lang & Litzenber-
ger (1989) och Lie (2000), menar att måttet Tobins Q, som beräknas genom att ta fö-
retagets marknadsvärde dividerat med återinvesteringsvärdet av företagets totala till-
gångar, talar om för en investerare huruvida ledningen överinvesterat. I teorin innebär 
en kvot understigande värdet 1.0 att bolaget är överinvesterat. Samtidigt kan ett högt 
marknadsvärde i förhållande till återinvesteringsvärdet indikera för ledningen att de 
måste öka sina investeringar för att säkerställa marknadsvärdet, vilket ofta skapar in-
effektiva investeringsbeslut. Förutom tvetydigheten i hur Tobins Q skall tolkas, är det 
i praktiken svårt att bestämma återinvesteringsvärdet på företagets tillgångar. Dessa 
innehåller icke- materiella tillgångar, såsom humankapital och varumärkesrätt. Svå-
righeten i att bestämma huruvida ledningen överinvesterar eller inte, gör att agentte-
orins påverkan på direktavkastningen blir svår att mäta. Som investerare är det dock 
viktigt att vara medveten om att utdelningsnivån i verkligheten kan påverkas av före-
komsten av principal- agent problemet.  
 
 
5.4.6 Cateringförklaringen  
  
Många av bolagen på den svenska börsen hade ingen utdelning alls under de under-
sökta åren. Det här kan förklaras av cateringmodellen, som presenteras i Baker & 
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Wurgler (2004) och är en teori som på senare tid fått allt mer erkännande. Teorin 
bygger kortfattat på att ledningen väljer att dela ut pengar beroende på investerarnas 
sentiment och preferenser. Författarna lyckas hitta ett samband mellan investerarnas 
preferenser och företagets val att initiera aktieutdelning. Det här innebär att teorin inte 
säger någonting om huruvida utdelningsnivån påverkas (Baker m.fl., 2005). Svårig-
heten med cateringteorin uppstår när investerarnas preferenser skall kvantifieras, me-
nar Hoberg & Prabhala (2006). Det finns idag inga universella eller definitiva estimat 
för dessa mjuka värden och således är det svårt att bestämma om catering- argumentet 
inverkar på bolagens utdelningsnivåer. Investerarnas preferenser torde vara av stor 
betydelse vid val av nivå på aktieutdelningen, då ledningens huvudsakliga mål är att 
maximera aktieägarvärdet. Om cateringteorin utvecklas och ett tydligare sätt att skatta 
dess parametrar definieras, kan den ha inflytande i förklaringen av storleken på 
svenska börsbolags utdelningsnivå.  
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6.      SLUTSATSER 
 
Syftet med denna studie var att identifiera och med hjälp av statistiska metoder under-
söka hur en rad företagskarakteristika påverkar storleken på svenska börsbolags di-
rektavkastning. Resultatet visar att omkring 50-75 %, beroende på undersökningsår, 
kan förklaras med de företagsspecifika variabler som analyserats. Att direktavkast-
ningen skulle kunna förklaras perfekt av en linjär funktion var inte förhoppningen, då 
det i verkligheten är orimligt att ett så pass komplext ämne till fullo skulle låta sig 
förklaras med en enkel matematisk modell. Förklaringsgraden som modellerna i 
denna studie genererat är acceptabel med tanke på förekomsten av “mjuka värden”, 
dvs. omständigheter och förhållanden som är svåra att kvantifiera. Samtidigt är det 
rimligt att faktorer så som ägarstruktur och utdelningssubstitut också spelar roll för 
utdelningsnivån. I analyskapitlet framgår att förekomsten av kvalitativa och icke-
kvantifierbara värden, som t.ex. investerares preferenser och agentteorin, torde på-
verka direktavkastningen och således utgöra de resterande 25-50 % av variationen i 
utdelningsnivå som inte förklarades av studiens regressionsmodeller. Tanken med de 
tre presenterade regressionsmodellerna är att de, beroende på var i konjunkturen 
marknaden befinner sig, kan agera vägvisare för investerare som söker finna en lämp-
lig utdelningsnivå. Modellen för 2005 beräknar direktavkastningen i företag på väg in 
i en högkonjunktur, modellen för 2008 representerar brytpunkten mellan hög- och 
lågkonjunktur och modellen för 2011 visar hur utdelningsnivån torde se ut när mark-
naden tagit sig ur en recession.  
 
Det framgår av denna studie att de variabler som påverkar utdelningsnivån sällan är 
signifikanta från år till år. En viss uppsättning variabler påverkar ett år, och en an-
norlunda uppsättning kan vara signifikanta ett annat år. Slutsatsen som kan dras av 
detta är att de tekniska och kvantifierbara värdena har mindre betydelse jämfört med 
de icke-kvantifierbara variablerna som diskuterades i avsnitt 5.4. Direktavkastningen 
kan inte till fullo bestämmas utifrån en matematisk ekvation eller modell, utan förblir 
ett “olöst pussel” - en term som myntades av Black (1976) i syfte att beskriva kom-
plexiteten i att identifiera vilka determinanter som avgör nivån på direktavkastningen.  
 
Tio oberoende variabler undersöktes och av dessa visade sig sex stycken ha ett signi-
fikant samband med utdelningsnivån under något av åren. De variabler som inte ingår 
i de slutgiltiga modellerna är aktieåterköp, tillväxt, lönsamhet och kassaflöde. För 
aktieåterköp saknades åtskilliga observationer (cirka 40-90 st. per år), vilket innebär 
att förvar av egna aktier inte är helt vanligt på den svenska marknaden. Avsaknaden 
av tillräckligt många observationer bidrog till att det inte kunde hittas ett samband 
mellan aktieåterköpsvariabeln och direktavkastningen. Beträffande tillväxt, lönsamhet 
och kassaflöde menar flertalet tidigare teorier att dessa variabler har ett signifikant 
samband med direktavkastningen. Förklaringen till att de ej är signifikanta på den 
svenska marknaden kan vara att två av de undersökta åren är unika på flera sätt. År 
2008 inföll en av de värsta kriserna sedan depressionen i början av 1930- talet. År 
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2011 befann sig hela Europa i ett mycket osäkert läge eftersom statsskulderna i länder 
som Grekland, Italien och Spanien växt sig så stora att ländernas återbetalningsför-
måga ifrågasatts. Extrema händelser likt dessa påverkar den finansiella situationen 
även i svenska bolag då kapital förflyttas fritt mellan landsgränserna. Nyckeltal som 
lönsamhet och kassaflöden torde med största sannolikhet påverkas av oroligheterna i 
omvärlden, och därav kan det vara svårt att hitta ett enhetligt och tydligt samband 
med direktavkastningen. Skulle analysen utökas och fler undersökningsår under en 
längre tidsperiod inkluderas, torde effekten av dessa extrema händelser minska och i 
en sådan analys är det möjligt att t.ex. lönsamhet och kassaflöden skulle visa ha ett 
statistiskt säkerställt samband med utdelningsnivån.  
 
I analyskapitlet framkom det att årets direktavkastning i stor grad påverkas av föregå-
ende års utdelningsnivå. Föregående års utdelning är den enda variabel som är statist-
iskt signifikant under samtliga tre undersökningsår. På den svenska marknaden skall 
investerare således inte räkna med större fluktuationer i direktavkastningen, då det 
visar sig att majoriteten av börsbolagen har en betryggande direktavkastning om cirka 
2-4 % per år oavsett om oväntade händelser, t.ex. att företagets vinst faller eller att 
marknaden drabbas av en kreditkris, inträffar. Den bästa indikatorn för en investerare 
på den svenska börsen som vill skaffa sig en uppfattning om vilken direktavkastning 
som kan förväntas, är således att undersöka föregående års utdelningsnivå. Vikten för 
företagsledare av att välja rätt utdelningsnivå när dennes företag initierar utdelningar 
skall poängteras i detta sammanhang. Med tanke på att investerare räknar med en sta-
bil och trygg utdelning under nästkommande år, är det i detta avseende kanske bättre 
för det initierande företaget att välja en lägre snarare än högre utdelningsnivå. Att år 
för år kunna höja nivån och långsiktigt upprätthålla den synes vara eftersträvansvärt.   
 
Ett delsyfte var att undersöka finanskrisens eventuella effekt på direktavkastningen 
hos svenska börsnoterade bolag. Som nämnts ovan verkar utdelningsnivån inte ha på-
verkats särskilt mycket av den extrema händelsen som finanskrisen 2008 var, vilket 
också framkom av regressionsresultatet för 2008. Svenska börsbolags utdelningsnivå 
tenderade att justeras nedåt med en viss fördröjning när marknaden gick in i lågkon-
junktur under slutet av 2008. Samtidigt var enbart två variabler signifikanta för detta 
undersökningsår, nämligen företagsbeta och föregående års utdelning. Det tycks såle-
des vara svårt att identifiera vad som påverkar utdelningsnivån under kristider, men 
investerare kan fortfarande vara förvissade om att med hög sannolikhet erhålla en di-
rektavkastning i linje med föregående år.  
 
För att sammanfattningsvis besvara uppsatsens problemformulering, som löd: “Vad 
påverkar utdelningsnivån i svenska börsnoterade bolag före, under och efter finanskri-
sen 2008?”, har i denna studie konstaterats att mellan 50-75 % av variationen i 
svenska börsbolags direktavkastning kan förklaras med hjälp av variablerna företags-
storlek, belåningsgrad, konjunktur, kapitalintensitet, företagsbeta och föregående års 
direktavkastning. Olika variabler spelar roll från år till år, med undantag för föregå-
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ende års direktavkastning som är statistiskt signifikant för samtliga undersökningsår. 
För investerare som söker hög direktavkastning är det fördelaktigt att känna till de 
karakteristiska som kännetecknar ett högutdelningsbolag enligt denna studie. Det här 
gör det lättare att identifiera lämpliga investeringsalternativ. Utdelningsnivån kan ha 
stor inverkan på totalavkastningen i alla aktieinvesteringar, vilket är kunskap som 
hade gjort Victor i uppsatsens inledande berättelse till en bättre investerare och, må 
hända, en vinnare i vadet med sin vän Alfred.  
 
 
6.1 Förslag till vidare forskning 
 

• Utökad undersökningsperiod: Ett förslag är att undersöka utdelningen under 
ett längre tidsspann, t.ex. 10-20 år bakåt i tiden. Genom detta förfarande torde 
tydligare trender, som visar vilka variabler som är signifikanta när marknaden 
befinner sig i olika skeden, framkomma. I denna studie är uppsättningen signi-
fikanta variabler olika för samtliga undersökningsår, och ett tydligare mönster 
för denna uppsättning skulle möjligtvis kunna påvisas genom att analysera en 
längre tidsperiod.  
 

• Inkludera kvalitativa värden: I denna studie framgår att mellan 50 och 80 % av 
variationen i utdelningsnivån kan förklaras med kvantifierbara variabler. Res-
terande 20 % kan förmodas bero på variabler av kvalitativ natur. Om framtida 
forskare finner ett lämpligt och pålitligt sätt att mäta de svårkvantifierade vari-
ablerna, t.ex. företagets ägarstruktur, agentteorin och investerares preferenser, 
torde detta komplettera denna studies regressionsmodell och öka den totala 
förklaringsgraden. 

 
• Utdelningsnivån i privata och mindre bolag: Resultatet i studien är tillämpbart 

bland svenska börsbolag, då privata bolag ej avsetts att undersökas. I syfte att 
kunna uttala sig om vad som påverkar utdelningsnivån på hela den svenska 
marknaden, bör även privata bolag ingå i undersökningen. Ett förslag är att 
även inkludera företag på de mindre börserna, t.ex. First North, NGM Equity 
och Aktietorget.  

 
• Inkludera utdelningssubstitut i direktavkastningen: Genomgående har substitut 

till den normala aktieutdelningen, t.ex. extrautdelningar och utdelning av ak-
tier, inte ingått i denna studie. De här substituten kan vara kassaflödespåver-
kande och ses som en inkomst för företagets aktieägare. Ur ett aktieägarper-
spektiv vore det spännande att undersöka hur direktavkastningen inklusive 
substituten påverkas av den uppsättning förklarande variabler som används i 
denna studie. Det vore intressant att se hur volatil denna utökade direktavkast-
ning är från år till år och om vikten av att ha en stabil utdelningsnivå blir lika 
tydlig när substituten inkluderas i direktavkastningen.   
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APPENDIX 
 
Bilaga 1: Företagslistor 
 
Listor över vilka bolag som ingår i respektive undersökningsår 
 
2011 2008 2005 
ANTAL BOLAG: 130 ANTAL BOLAG: 135 ANTAL BOLAG: 112 
   
AARHUSKARLSHAMN AARHUSKARLSHAMN ACSC  
ABB  ABB  ADDTECH  
ACANDO  ACANDO  AF  
ADDNODE  ACAP INVEST ALFA LAVAL 
ADDTECH  ADDNODE  ASSA ABLOY  
AF  ADDTECH  ASTRAZENECA  
ALFA LAVAL AF  ATLAS COPCO  
ALLTELE ALLM.SVEN.TELAB ALFA LAVAL AUDIODEV 
ASSA ABLOY  ASSA ABLOY  AXFOOD 
ASTRAZENECA  ASTRAZENECA  AXIS 
ATLAS COPCO  ATLAS COPCO  BALLINGSLOV INTL.  
AVEGA GROUP  AVEGA GROUP  B&B TOOLS  
AXFOOD AXFOOD BEIJER ALMA  
AXIS AXIS BEIJER ELECTRONICS 
B&B TOOLS  B&B TOOLS  BIACORE INTERNATIONAL  
BEIJER ALMA  BE GROUP ELEKTRONIKGRUPPEN BK  
BEIJER ELECTRONICS BEIJER ALMA  BERGS TIMBER  
BERGS TIMBER  BEIJER ELECTRONICS BILIA  
BILIA  BERGS TIMBER  BILLERUD 
BILLERUD BETSSON  BTS GROUP 
BIOGAIA  BILIA BROSTROM  
BIOTAGE BILLERUD CISION 
BJORN BORG BJORN BORG CARDO  
BOLIDEN BOLIDEN CLAS OHLSON  
BONG BONG CONCORDIA MARITIME 
BTS GROUP BTS GROUP CONNECTA 
BYGGMAX GROUP CARDO  ELANDERS  
CLAS OHLSON  CISION ELECTROLUX  
CLOETTA  CLAS OHLSON  ELEKTA  
CONCORDIA MARITIME  CONCORDIA MARITIME  ELOS  
CONNECTA CONNECTA  ENIRO 
CONSILIUM  CONSILIUM  ENTRACTION HOLDING  
CYBERCOM GROUP EUROPE DUNI ERICSSON  
DGC ONE DUROC  FAGERHULT 
DORO ELANDERS  FENIX OUTDOOR  
DUNI ELECTRA GRUPPEN FAZER KONFEKTYR SERVICE  
ELECTRA GRUPPEN ELECTROLUX  G & L BEIJER 
ELECTROLUX  ELEKTA  GETINGE 
ELEKTA  ELEKTRONIKGRUPPEN BK  GEVEKO  
ELOS  ELOS  GUNNEBO 
ENEA ENIRO HALDEX 
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ERICSSON  ERICSSON  HL DISPLAY  
EWORK SCANDINAVIA FAGERHULT HENNES & MAURITZ  
FAGERHULT FAZER KONFEKTYR SERVICE  HEXAGON  
FENIX OUTDOOR  FENIX OUTDOOR  HIQ INTERNATIONAL 
FORMPIPE SOFTWARE FORMPIPE SOFTWARE HOGANAS  
G & L BEIJER G & L BEIJER HOLMEN  
GETINGE GETINGE HUMAN CARE H C  
GUNNEBO GEVEKO  GAMBRO  
HAKON INVEST GUNNEBO JC  
HALDEX HAKON INVEST JEEVES INFO.SYSTEMS 
HENNES & MAURITZ  HALDEX KABE HUSVAGNAR  
HEXAGON  HEMTEX KAROLIN MACHINE TOOL  
HEXPOL  HENNES & MAURITZ  KNOW IT 
HMS NETWORKS HEXAGON  LAGERCRANTZ GROUP  
HOGANAS  HIQ INTERNATIONAL LAMMHULTS DESIGN GROUP 
HOLMEN  HL DISPLAY  LINDEX  
HUSQVARNA  HMS NETWORKS MALMBERGS ELEKTRISKA  
I A R SYSTEMS GROUP HOGANAS  MEDA  
INDL.& FINL.SYS. HOLMEN  MEKONOMEN 
INDUTRADE HUSQVARNA  MIDSONA  
INTELLECTA  I A R SYSTEMS GROUP MUNTERS 
ITAB SHOP CONCEPT  INDUTRADE NEFAB  
JEEVES INFO.SYSTEMS INTELLECTA  NCC  
KABE HUSVAGNAR  ITAB SHOP CONCEPT  NEW WAVE GROUP  
KAPPAHL JEEVES INFO.SYSTEMS NIBE INDUSTRIER  
KNOW IT KABE HUSVAGNAR  NOBIA 
LAGERCRANTZ GROUP  KAPPAHL NOBEL BIOCARE 
LAMMHULTS DESIGN GROUP KNOW IT NOLATO  
LINDAB INTERNATIONAL LAGERCRANTZ GROUP  NARKES ELECTRISKA  
LOOMIS  LAMMHULTS DESIGN GROUP NOTE 
MALMBERGS ELEKTRISKA  LINDAB INTERNATIONAL NOVOTEK  
MEDA  MALMBERGS ELEKTRISKA  OEM INTERNATIONAL  
MEKONOMEN MEDA  ORC GROUP 
MICRO SYSTEMATION  MEKONOMEN PARTNERTECH 
MODERN TIMES GP.MTG  MODERN TIMES GP.MTG  PEAB  
MQ HOLDING MSC KONSULT  POOLIA  
NCC  MUNTERS PREVAS  
NEDERMAN HOLDING NCC PROFILGRUPPEN  
NEW WAVE GROUP  NEDERMAN HOLDING PROTECT DATA  
NIBE INDUSTRIER  NEW WAVE GROUP  Q-MED  
NOKIA  NIBE INDUSTRIER  REDERI AB TNSAT. 
NOLATO  NILORNGRUPPEN  REJLERKONCERNEN 
NOVOTEK  NISCAYAH GROUP  ROTTNEROS 
ODD MOLLY INTL.  NOBIA SAAB  
OEM INTERNATIONAL  NOKIA  SANDVIK 
ORC GROUP NOLATO  SARDUS  
PEAB  NOTE SCA  
PHONERA NOVOTEK  SCANIA  
POOLIA  OEM INTERNATIONAL  SECTRA  
PREVAS  ORC GROUP SECURITAS  
PRICER  PARTNERTECH SKANSKA  
PROACT IT GROUP PEAB  SKF  
PROBI PHONERA SKISTAR  
PROFFICE  POOLIA  SOFTRONIC  
PROFILGRUPPEN  PREVAS  SECO TOOLS  
RAYSEARCH LABS. PROACT IT GROUP STRALFORS  
READSOFT  PROFILGRUPPEN  SSAB  
REJLERKONCERNEN Q-MED  SVEDBERGS I DALSTORP  
ROTTNEROS RAYSEARCH LABS. SWECO  
SAAB  REDERI AB TNSAT. SWEDISH MATCH 
SANDVIK REJLERKONCERNEN TELE2  
SCA  REZIDOR HOTEL GROUP TELIASONERA 
SCANIA  RNB RETAIL AND BRANDS TIETO CORPORATION  
SECO TOOLS  RORVIK TIMBER TV4  
SECURITAS  ROTTNEROS TRELLEBORG  
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SIGMA  SAAB  VBG GROUP 
SINTERCAST SANDVIK VLT  
SKANSKA  SCA  VOLVO  
SKF  SCANIA  WM-DATA  
SKISTAR  SECO TOOLS  XANO INDUSTRI  
SOFTRONIC  SECTRA  XPONCARD  
SSAB  SECURITAS   
STUDSVIK SIGMA   
SWECO  SKANSKA   
SVEDBERGS I DALSTORP  SKF   
SWEDISH MATCH SKISTAR   
SWEDOL  SOFTRONIC  

 
SYSTEMAIR SSAB  

 
TELE2 STUDSVIK  
TELIASONERA SWECO  

 
TIETO CORPORATION  SVEDBERGS I DALSTORP  
TRANSATLANTIC SWEDISH MATCH 

 
TRELLEBORG  SWEDOL  
UNIFLEX  SYSTEMAIR 
VBG GROUP TELE2  
VITEC SOFTWARE GROUP  TELIASONERA 

 
VITROLIFE TICKET TRAVEL   
VOLVO  TIETO CORPORATION  
XANO INDUSTRI  TRADEDOUBLER  
 TRELLEBORG  
 UNIFLEX  
 VBG GROUP 

 VOLVO   
 XANO INDUSTRI 

 
 
Bilaga 2: Specifikationer av underliggande data 
 
Bilaga 2.1 Kapitalintensitet 
 
För att beräkna kapitalintensitet används företagens materiella anläggningstillgångar 
dividerat med de totala tillgångarna. De tillgångar som hör till kategorin materiella 
anläggningstillgångar i Datastream är följande: 
 

Property, Plant and Equipment 
 
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT (NET) represents Gross Property, Plant and 
Equipment less accumulated reserves for depreciation, depletion and amortization. 

It includes: Land, Buildings – Net, Machinery- Net, Equipment – Net, Construction work 
in progress, Minerals – Net, Oil – Net, Autos and trucks – Net, Timberland and timber 
rights – Net, Leasehold improvements – Net, Rented equipment – Net, Furniture and fix-
ture – Net, Property, Plant and Equipment leased under capitalized lease obligations – 
Net, Book plates – Net, Non-current film costs and inventory, Broadcasting rights and li-
censes, Franchise rights and licenses, Long term power purchase contracts, Publishing 
rights and licenses, Funds held for construction, Long term power purchase contracts, 
Software products 
It excludes: Tools and dies amortized over less than two years, Excess carrying value 
over cost of property Copyrights, trademarks, and goodwill, Property not used in opera-
tions or used in operations to be discontinued, Property held for sale for companies other 
than Real Estate companies (treated as investment and advances) 
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Bilaga 3: Ramsey RESET test 
 
 

Bilaga 3.1: Ramsey RESET test för 2005 
 
 

Ramsey RESET Test 
Equation: EQ01   
Specification: Direktavkastning 2005 C Företagsbeta Kapitalintensitet Kassaflöde Belå-
ningsgrad Direktavkastning2004 Lönsamhet Tillväxt Räntekostnad Företagsstorlek 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

      Value df Probability  
t-statistic  0.797161  58  0.4286  
F-statistic  0.635466 (1, 58)  0.4286  

Likelihood ratio  0.762770  1  0.3825  
      

 
Bilaga 3.2: Ramsey RESET test för 2008 

 
Ramsey RESET Test 

Equation: EQ01   
Specification: Direktavkastning 2008 C Belåningsgrad Företagsbeta Direktavkastning 
2007 Kapitalintesitet Kassaflöde Lönsamhet Tillväxt Räntekostnad Företagsstorlek 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

      Value df Probability  
t-statistic  0.448135  90  0.6551  
F-statistic  0.200825 (1, 90)  0.6551  
Likelihood ratio  0.227348  1  0.6335  

      
 

Bilaga 3.3: Ramsey RESET test för 2011 
 

Ramsey RESET Test 
Equation: EQ01   
Specification: Direktavkastning 2011 C Företagsbeta Kapitalintensitet Kassaflöde Belå-
ningsgrad Direktavkastning 2010 Lönsamhet Tillväxt Räntekostnad Företagsstorlek 
Omitted Variables: Squares of fitted values  

      Value df Probability  
t-statistic  0.002828  49  0.9978  
F-statistic  8.00E-06 (1, 49)  0.9978  

Likelihood ratio  9.96E-06  1  0.9975  
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Bilaga 4: Residualplottar och Jarque-Beras test 
 
 

Bilaga 4.1: Residualplott för 2005 
 

 
 
 

Bilaga 4.2: Residualplott för 2008 
 

 
 
 

Bilaga 4.3: Residualplott för 2011 
 

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Residuals
Sample 2 109
Observations 70

Mean      -3.60e-16
Median  -0.109483
Maximum  1.937195
Minimum -1.115287
Std. Dev.   0.589489
Skewness   0.939446
Kurtosis   4.008686
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Probability  0.001317
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Std. Dev.   1.400264
Skewness  -0.254623
Kurtosis   4.568113

Jarque-Bera  11.55281
Probability  0.003100
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Series: Residuals
Sample 1 127
Observations 61

Mean      -5.31e-16
Median  -0.190842
Maximum  2.681951
Minimum -2.807527
Std. Dev.   1.160028
Skewness   0.217852
Kurtosis   3.335222

Jarque-Bera  0.768122
Probability  0.681090
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Bilaga 5: Whites test av homoskedasticitet 
 
 

Bilaga 5.1: Whites test för 2005 
 
 

Heteroskedasticity Test: White 
          

F-statistic 1.253814     Prob. F(10,59) 0.2774 
Obs*R-squared 12.26856     Prob. Chi-Square(10) 0.2675 
Scaled explained SS 13.11138     Prob. Chi-Square(10) 0.2175 

          
Dependent Variable: RESID^2   
Sample: 2 109    
Included observations: 70   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C -0.120158 0.358529 -0.335141 0.7387 

Företagsbeta^2 -0.026766 0.062972 -0.425049 0.6723 
Kapitalintensitet^2 5.57E-05 5.84E-05 0.952853 0.3446 

Kassaflöde^2 0.000834 0.000999 0.834349 0.4074 
Belåningsgard^2 0.000177 8.03E-05 2.203650 0.0315 

Direktavkstning2004^2 0.009323 0.009901 0.941640 0.3502 
EBITDA/Tillgångar^2 0.000426 0.000545 0.781963 0.4374 

Tillväxt^2 -0.005644 0.010139 -0.556667 0.5799 
Vinstmarginal^2 -0.000189 0.000110 -1.716225 0.0914 
Räntekostnad^2 -2.29E-05 0.000189 -0.120795 0.9043 

Företagsstorlek^2 0.002917 0.007209 0.404631 0.6872 
          

R-squared 0.175265 Mean dependent var 0.342533 
Adjusted R-squared 0.035480 S.D. dependent var 0.598433 
S.E. of regression 0.587721 Akaike info criterion 1.918199 
Sum squared resid 20.37953 Schwarz criterion 2.271533 
Log likelihood -56.13695 Hannan-Quinn criter. 2.058547 
F-statistic 1.253814 Durbin-Watson stat 2.561486 
Prob(F-statistic) 0.277430    

     
 
 

Bilaga 5.2: Whites test för 2008 
 

 
 

Heteroskedasticity Test: White 
     
     F-statistic 1.267854     Prob. F(10,91) 0.2604 

Obs*R-squared 12.47327     Prob. Chi-Square(10) 0.2546 
Scaled explained SS 17.71215     Prob. Chi-Square(10) 0.0600 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1 130    
Included observations: 102   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 5.452852 1.672778 3.259759 0.0016 

Belåningsgrad^2 -9.20E-05 0.000267 -0.344272 0.7314 
Företagsbeta^2 0.063524 0.320064 0.198472 0.8431 

Direkavkastning2007^2 0.086131 0.064411 1.337210 0.1845 
Kapitalintensitet^2 -0.000238 0.000370 -0.643007 0.5218 

Kassaflöde^2 -0.003067 0.002480 -1.236439 0.2195 
EBITDA/Tillgångar^2 0.000231 0.001342 0.172450 0.8635 

Tillväxt^2 -0.000968 0.001171 -0.826192 0.4109 
Räntekostnad^2 -1.83E-05 1.31E-05 -1.397797 0.1656 

Företagsstorlek^2 -0.072549 0.038363 -1.891103 0.0618 
Vinstmarginal^2 -0.000379 0.000522 -0.727204 0.4690 

     
     R-squared 0.122287     Mean dependent var 1.941515 

Adjusted R-squared 0.025835     S.D. dependent var 3.685526 
S.E. of regression 3.637607     Akaike info criterion 5.522102 
Sum squared resid 1204.128     Schwarz criterion 5.805187 
Log likelihood -270.6272     Hannan-Quinn criter. 5.636733 
F-statistic 1.267854     Durbin-Watson stat 1.719617 
Prob(F-statistic) 0.260415    

     
      

Bilaga 5.3: Whites test för 2011 
 

Heteroskedasticity Test: White 
          

F-statistic 0.758745     Prob. F(10,50) 0.6667 
Obs*R-squared 8.037070     Prob. Chi-Square(10) 0.6252 
Scaled explained SS 6.304873     Prob. Chi-Square(10) 0.7890 

          
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Sample: 1 127    
Included observations: 61   

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C 1.430200 1.425248 1.003475 0.3205 

Företagsbeta^2 -0.046034 0.286608 -0.160618 0.8730 
Kapitalintensitet^2 0.000344 0.000192 1.792437 0.0791 

Kassaflöde^2 -12.22074 30.37250 -0.402362 0.6891 
Belåningsgrad^2 -4.83E-05 0.000151 -0.319963 0.7503 

Direktavkastning2010^2 0.017064 0.029277 0.582861 0.5626 
EBITDA/Tillgångar^2 0.000661 0.001657 0.399008 0.6916 

Tillväxt^2 -0.000190 0.000358 -0.532094 0.5970 
Vinstmarginal^2 -0.000112 0.000331 -0.337295 0.7373 
Räntekostnad^2 0.001629 0.001322 1.232298 0.2236 

Företagsstorlek^2 -0.007769 0.026696 -0.291018 0.7722 
          

R-squared 0.131755 Mean dependent var 1.323606 
Adjusted R-squared -0.041894 S.D. dependent var 2.039445 
S.E. of regression 2.081727 Akaike info criterion 4.466078 
Sum squared resid 216.6794 Schwarz criterion 4.846727 
Log likelihood -125.2154 Hannan-Quinn criter. 4.615258 
F-statistic 0.758745 Durbin-Watson stat 2.309723 
Prob(F-statistic) 0.666670    
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Bilaga 6 Korrelationsmatriser 
Bilaga 6.1: Korrelationsmatris för 2005 

 

Bilaga 6.2: Korrelationsmatris för 2008 

 

Bilaga 6.3: Korrelationsmatris för 2011 

 
DA 

2005 
DA 

2004 
log 

(TT) KF/TA TS/TT M/B KINT Beta RR/TS EBITDA/
TT VM Treasury 

DA 2005 1,000 
DA 2004 0,843 1,000 
log(TT) 0,271 0,138 1,000 

KF/TA -
0,042 -0,065 -0,045 1,000 

TS/TT -
0,305 -0,276 0,244 0,350 1,000 

M/B 0,012 -0,026 -0,042 0,699 0,251 1,000 

KINT -
,0074 -0,152 0,183 -0,509 0,076 -0,505 1,000 

Beta -
0,289 -0,242 -0,159 0,340 0,292 0,234 -0,068 1,000 

RR/TS 0,471 0,263 0,095 -0,074 -0,329 -0,048 0,167 -0,361 1,000 
EBITDA/TT 0,317 0,314 0,118 -0,033 -0,138 0,061 0,054 -0,380 0,164 1,000 

VM 0,094 0,163 -0,107 0,181 0,017 0,177 -0,529 0,081 -0,131 ,036 1,000  
Treasury 0,279 0,307 0,199 -0,171 -0,053 -0,196 0,005 -0,010 -0,052 ,119 ,148 1,000 

 
DA 

2008 
DA 

2007 
log 

(TT) KF/TA VM EBITDA
/TT TS/TT M/B KINT Beta RR/TS 

DA 2008 1,000 
DA 2007 ,688 1,000 
log (TT) ,019 ,078 1,000 

KF/TA -,107 -,161 -,148 1,000 

VM -,350 -,295 ,225 ,293 1,000 
EBITDA/TT -,059 ,015 -,085 ,364 ,519 1,000 

TS/TT -,083 -,110 ,385 -,119 -,041 -,407 1,000 

M/B -,089 -,056 -,043 ,095 ,110 ,250 ,031 1,000 
KINT ,151 ,187 ,207 -,152 -,137 -,161 ,381 -,148 1,000 
Beta ,210 ,026 ,274 -,001 -,054 -,203 ,360 -,046 ,122 1,000  

RR/TS ,082 ,164 -,176 ,043 -,027 ,096 -,243 ,054 -,143 -,101 1,000 

 
DA 

2011 
DA 

2010 
log 

(TT) KF/TA TS/TT M/B KINT Beta RR/TS EBITDA/
TT VM 

DA 2011 1,000 
DA 2010 0,660 1,000 
log(TT) 0,081 0,037 1,000 
KF/TA -0,145 -0,118 -0,297 1,000 
TS/TT -0,170 -0,099 0,457 -0,290 1,000 
M/B -0,030 0,008 -0,161 -0,029 -0,357 1,000 

KINT 0,242 -0,001 0,180 -0,006 0,120 -0,134 1,000 
Beta -0,049 -0,248 0,319 -0,110 0,037 0,069 0,140 1,000 

RR/TS 0,049 0,216 -0,396 0,198 -0,385 0,173 -0,240 -0,189 1,000 
EBITDA 

/TT 0,000 0,118 -0,089 0,321 0,016 0,020 -0,018 -0,149 -0,107 1,000  
VM -0,244 -0,141 0,162 0,081 0,214 -0,124 -0,216 -0,125 -0,186 0,233 1,000 
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Bilaga 7 Beräkning av andelen rörliga lån i svenska företag 
 

MFI:s utlåning (mkr) 
 Totalt (mar 2012): 1826687 

Tom 1år:  1381364 
Andel rörliga: 0,7562 
Bankernas utlåning (mkr) 

 Totalt (mar 2012):  1145079 
Tom 1år:  1007907 
Andel rörliga: 0,8802 
Bostadsinstitutens utlåning(mkr) 
Totalt (mar 2012):  495128 
Tom 1år:  238995 
Andel rörliga: 0,4827 
 
Total utlåning (sek):  2628266 
MFI:s andel (%): 0,5256 
Bankernas andel (%): 0,3835 
Bostadsinstitutens andel (%) 0,0909 

  Vägd utlåning med rörlig ränta: 77,89% 
 

Källa: 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/FM5001_2012M03_BR
_FM5001BR1204.pdf, Tabeller: 4.4-4.6, besöktes 2012-05-14.  

 
 


