
  



 

Sammandrag 

 

Idag ställer aktieägare höga avkastningskrav på företag vilket resulterar i att de delar ut allt 

högre utdelningar. Beteendet har växt fram ur kvartalsekonomin och leder till att aktieägare och 

företags beteende blir allt mer kortsiktigt. Syftet med denna studie är att undersöka om det skett 

en förändring av företagens utdelningsandel och dess utdelningspolicy genom att kvantitativt 

och kvalitativt jämföra åren 1987 och 2017. Studien finner att det mellan åren har skett en 

ökning i den faktiska utdelningsandelen. Det framkommer även att det finns skillnad i 

företagens utdelningspolicy där den 2017 är mer omfattande med bland annat fler mål och 

motiveringar för utdelningarna. Det är svårt att avgöra vad dessa förändringar kan bero på men 

resultatet från studien kan antyda på att företagen vill förmedla att de bedriver både en kortsiktig 

och långsiktig utdelningspolitik.  

 

Nyckelord: Kvartalsekonomi, utdelningspolitik, utdelningspolicy, aktieägare, utdelning, 

utdelningsandel. 
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1. Introduktion 

Dagens aktiemarknad ställer höga avkastningskrav på börsnoterade företag och under de 

senaste 20 åren har en kortsiktighet vuxit fram som har kommit att kallas för kvartalsekonomi 

(Franzén, 2011; Jacobsson & Wiberg, 2014). Företagen förväntas varje kvartal rapportera goda 

resultat vilket leder till svårhanterliga konsekvenser om de inte kan prestera som förväntat 

(Duruigbo, 2011). De allt högre kraven har sitt ursprung i förändringar av aktiemarknaden och 

företagens ägarstrukturer i och med globaliseringen av kapitalmarknaden (Chang et al., 2016; 

Duruigbo, 2011).  

 

Sedan 1990-talet har ägarnas inflytande ökat och begreppet aktieägarvärde har vuxit fram vilket 

har bidragit till att aktiemarknadens betydelse har ökat (Hutton, 2015; Henrekson & Jakobsson, 

2003). Därmed skedde ett skifte i företagens fokus och vart företagen skulle styras; mot ett ökat 

aktieägarvärde (Froud et al., 2000; Henrekson & Jakobsson, 2003). Idag värderar aktieägare 

generellt sett utdelning högre än vad som anses vara rationellt utifrån ett långsiktigt perspektiv, 

vilket tyder på en kortsiktighet på aktiemarknaden (Franzén, 2016). Till följd av detta har även 

utdelningsandelen ökat i svenska företag vilket kan vara konsekvensen av kvartalsekonomin 

(De Ridder, 2015; Franzén, 2016). Även aktieåterköp och till viss mån antalet inlösenprogram 

har ökat (De Ridder, 2015) men eftersom utdelning ger aktieägarna en snabb avkastning är 

kvartalsekonomin mest förknippat med utdelning. Detta har visat sig i USA och Storbritannien 

där kortsiktigheten på aktiemarknaden, som skapas av aktieägarnas behov av utdelning, har 

ökat markant under perioden 1995–2004 jämfört med 1985–1994 (Haldane, 2015). Trots detta 

finns det bevis från länder i EU att andelen företag som lämnar utdelning har minskat under 

samma period (von Eije & Megginson, 2008). 

 

Ägarstrukturen i många företag förändrades i början av 1990-talet genom att andelen 

institutionellt ägande ökade (Henrekson & Jakobsson, 2003; Hutton, 2015). De institutionella 

ägarna utvärderar ofta företagens prestationer kvartalsvis vilket ställer ännu större krav på 

företagen att leverera goda resultat på kort sikt. Detta innebär att de institutionella ägarna har 

blivit mer aktiva i företagen (Duruigbo, 2011). Vidare har ett ensidigt fokus på finansiella mål 

växt fram som en konsekvens av kvartalsekonomin vilket leder till att företagspolicys upprättas 

för att tillfredsställa aktieägarnas kortsiktiga krav.  
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Idag sätter ofta svenska börsnoterade företag upp mål att dela ut halva vinsten vilket kan leda 

till att deras prioriteringar och ambitioner för framtiden ifrågasätts (Franzén, 2016). Hennes & 

Mauritz (H&M) fick exempelvis kritik under september 2018 för sin höga utdelningsandel och 

experter hävdade att företaget inte bedriver en långsiktig utdelningspolitik eftersom de delar ut 

mer än vad de genererar (Bränström, 2018). Ett alltför stort fokus på aktieägarnas kortsiktiga 

avkastning överensstämmer oftast inte med företags långsiktiga mål (Weldon, 2015). Företag 

riskerar därmed att betala ut en för stor andel av sina likvida medel på bekostnad av 

investeringar i framtida projekt (Hutton, 2015; Mauboussin & Rappaport, 2016; Ryder, 2017). 

På grund av höga avkastningskrav från aktieägarna prioriterar företag den kortsiktiga negativa 

reaktionen på aktiemarknaden vilket hämmar både produktiviteten och investeringar 

(Pethokoukis, 2017).  

 

Vissa ekonomer menar att en långsiktig utveckling genom investeringar är väsentlig för ett 

företags överlevnad och dagens kvartalsekonomi med hög utdelningsandel kan vara skadlig för 

företagens framtid (Jacobsson & Wiberg, 2014; Jagrén et al., 2015). Därmed är det av intresse 

att studera om de svenska företagens utdelningspolitik har förändrats ur ett historiskt 

perspektiv. Vi ämnar i denna studie att undersöka om svenska börsnoterade företags 

utdelningspolitik har förändrats under de senaste 30 åren. För att undersöka utdelningspolitiken 

jämför vi utdelningsandel och utdelningspolicy för ett tjugotal företag vid två olika tidpunkter, 

1987 och 2017.  

1.1 Litteraturöversikt 

Henrekson och Jakobsson (2003) redogör i sin studie för den svenska ägarstrukturen från 1940-

talet till 1990-talet. Den svenska affärssektorn genomgick en snabb globalisering under 1980-

talet och i samband med detta utvecklades det institutionella ägandet (Henrekson & Jakobsson, 

2003). Även andelen utländska ägare ökade i svenska börsnoterade företag från 7% till 43% 

mellan år 1989 och 2001. Froud et al. (2000) diskuterar i sin litteraturstudie att nya finansiella 

mått och styrmodeller, marknadsförda av investmentbanker och konsultfirmor, utformades för 

att styra företagen mot målet att skapa aktieägarvärde. Tidigare fanns ett större fokus på 

produktutveckling och försäljning inom företag där de tenderade att behålla vinsten istället för 

att dela ut den till aktieägarna (Froud et al., 2000). En internationell standardisering av 

finansiella mått gjorde det möjligt för ägarna och företagsledningen att lättare jämföra olika 

företags resultat och följaktligen blev det ännu viktigare för företagen att leverera goda resultat 

(Roberts et al., 2006). Detta innebär att om aktieägarna är missnöjda med ett företags 
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resultatutveckling kan de antingen kräva snabba förändringar eller investera i exempelvis en 

annan aktie som förväntas generera en bättre avkastning. Företagen skiftade därmed fokus mot 

aktiemarknaden istället för produktmarknaden vilket uttrycker sig i att allt större del av vinsten 

betalas ut till aktieägarna (Froud et al., 2000). 

 

En studie av Grinstein och Michaely (2005) undersöker amerikanska företag under perioden 

1980 till 1996 och finner att institutionella ägare undviker företag som inte ger utdelning. Crane 

et al. (2016) undersöker amerikanska företag från 1991 till 2008 och kommer fram till att 

företag med en högre andel institutionella ägare också har en högre utbetalning i form av 

utdelning och aktieåterköp. Chang et al. (2016) gör en liknande studie och finner att företag 

med stora institutionella ägare har en högre utdelningsandel. Institutionella ägare kan som stora 

aktieägare ha makt över upprättandet av företagspolicys men det är svårt att säkerställa 

orsakssamband (Chang et al., 2016; Crane et al., 2016). Dock finner Brav et al. (2005) att 

företagsledare inte upplever att de ger utdelning i syfte att tillfredsställa eller attrahera 

institutionella ägare. 

 

Det finns ett flertal studier som har undersökt företags utdelningspolitik ur ett historiskt 

perspektiv. Von Eije och Megginson (2008) studerade utdelningspolitiken i EU-länder under 

perioden 1989–2005 och finner att färre företag ger utdelning men att den totala summan som 

betalas ut är högre 2005 jämfört med 1989. Utdelningspolitiken undersöks även av Fama och 

French (2001) som finner att andelen amerikanska företag som betalar utdelning minskade 

under perioden 1978–1998. Trots att de finner en minskning i andelen företag som betalar 

utdelning, betyder inte detta nödvändigtvis att utdelningen i sig hade minskat (Farre-Mensa et 

al., 2014). DeAngelo et al. (2004) bygger vidare på Fama och Frenchs (2001) studie och 

undersöker industriella företag under perioden 1978–2000 där de inte finner något belägg för 

att utdelningen håller på att försvinna. De finner istället att industriföretags reala utdelning har 

ökat under perioden. 

 

I en klassisk studie av Lintner (1956) som undersöker utdelningspolitiken i amerikanska företag 

under 1947–1953 finner han att företag tenderar att låta utdelning relativt stabilt öka över tid 

eftersom de ansåg att marknaden värdesätter en stabil utdelningspolitik. Han finner även att 

företagen avstår från att höja utdelningen om de inte tror att vinsten kommer att öka framöver 

för att undvika kraftiga svängningar i utdelningen. Vidare finner Lintner (1956) att företag 

tenderar att låta utdelningen jämnas ut mot vinsten för att på så sätt kunna upprätthålla deras 
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mål för utdelningsandelen. Även Brav et al. (2005) finner i sin studie, ungefär 50 år efter 

Lintner (1956), att kunna bibehålla en stabil utdelning är en hög prioritet hos företagsledare. 

Företag upplever dock att utbetalning till aktieägare genom utdelning är mer inflexibelt jämfört 

med aktieåterköp (Black, 1976). Detta är på grund av att företag är motvilliga att dra ned på 

utdelning eller helt låta den upphöra eftersom det ofta leder till en negativ respons från 

aktiemarknaden. Därav ökar företag endast utdelningen om det finns en indikation på goda 

framtida förhållanden och gör endast nedskärningar på utdelning om det anses oundvikligt 

(Lintner, 1956). Brav et al. (2005) intervjuar företagsledare från olika företag i sin studie och 

redogör för att ledningen i många fall diskuterar alternativ såsom att sälja tillgångar eller avstå 

från att investera i projekt för att inte behöva dra ned på utdelningen.  

 

En högre utdelningsandel kan signalera ett företags ekonomiska välbefinnande och är därför ett 

sätt för företagsledare att visa att de är säkra på företagets framtida lönsamhet (Easterbrook, 

1984). En förändring i utdelningsandelen kan därmed betraktas som en stark signal eftersom 

företagsledare har mer information om företagets välbefinnande än vad aktieägarna har (Farre-

Mensa et al., 2014). Dock menar exempelvis Penman (1983) att det finns osäkerheter kring 

exakt vad utdelningar signalerar och anser att utdelning säger väldigt lite eller inget alls om 

företags framtida lönsamhet. Brav et al. (2005) finner till en viss del stöd för att företags 

utdelningspolitik kan förmedla information men uttrycker osäkerhet kring i vilken utsträckning 

företag använder utdelningspolitik för att signalera sitt värde och konkurrera med andra företag. 

 

Det är inte alla företag som ger utdelning men de företag som gör det är ofta av samma karaktär 

(Fama & French, 2001; Grullon et al., 2002; DeAngelo et al., 2006). En avgörande egenskap 

är företagets ålder där mogna företag tenderar att betala utdelning i större utsträckning än yngre. 

Detta är på grund av att yngre företag ofta har fler möjligheter att investera i olika projekt i 

jämförelse med äldre företag som tenderar att ha färre attraktiva projekt att investera i 

(DeAngelo et al., 2006). En ytterligare faktor som kan avgöra om företag ger utdelning eller 

inte är företagets fria kassaflöde (Farre-Mensa et al., 2014). 

 

En studie av Smirlock och Marshall (1983) undersöker utdelning och investering i amerikanska 

företag under perioden 1958–1977 och finner att dessa är oberoende av varandra. Även Elston 

(1996) som granskar amerikanska företag 1975–1988 finner inte heller något samband mellan 

utdelning och investering. Det finns dock studier som menar att det finns ett tydligt samband, 

exempelvis Dhrymes och Kurtzs (1967) studie som granskar samma industriella företag under 
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hela perioden 1947–1960. De finner att företags likvida medel som fanns avsedda till 

investeringar inom företaget minskade för att företaget skulle kunna bibehålla en stabil 

utdelning. Baskin (1989) finner under perioden 1960–1972 att utdelningsnivån hade en negativ 

påverkan på investeringar. Eftersom utbetalning påverkar företagets likviditet får det direkt 

inverkan på företagets möjlighet att investera (Elston, 1996). Grullon et al. (2002) visar i sin 

studie att det finns ett negativt samband mellan utdelning och investeringar från den undersökta 

perioden 1967–1993, då företag som hade ökat utdelningen inom företaget också hade minskat 

på investeringarna. Vidare menar Grullon et al. (2002) att om företag under en längre period 

ökar sin utdelning indikerar detta att de övergår från en tillväxtfas till en mognadsfas. 

Sambandet mellan finansiering- och investeringsbeslut bekräftas bland annat av Grabowski och 

Mueller (1972), McCabe (1979) och Myers och Majluf (1984). Därmed är det viktigt att 

överväga det ömsesidiga beroendet mellan beslut kring finansiering, investering och utdelning 

(Farre-Mensa et al., 2014). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Den rådande kvartalsekonomin och ett mer aktivt ägande har gett upphov till ett kortsiktigt 

beteende på aktiemarknaden och därmed i företagen. Hur ser egentligen utdelningspolitiken ut 

i börsnoterade företag i Sverige och har den förändrats under de senaste 30 åren? Syftet med 

denna studie är att undersöka om det har skett en förändring genom att jämföra svenska 

börsnoterade företags utdelningsandel och dess utdelningspolicy mellan åren 1987 och 2017. 

För att undersöka detta har följande frågeställningar och en hypotes framställts: 

 

Hur har den faktiska utdelningsandelen förändrats i svenska börsnoterade företag 

mellan åren 1987 och 2017?  

 

H1: Utdelningsandelen har ökat mellan åren 1987 och 2017. 

 

Har svenska börsnoterade företags utdelningspolicy förändrats mellan åren 1987 och 

2017 och i så fall; hur ser de numera ut? 

 

Studien har följande disposition: i avsnitt 2 presenteras de grundläggande teorier inom 

utdelningspolitik som används i studien. Avsnitt 3 redogör för urvalet och deskriptiv data samt 

hur datainsamlingen har gått tillväga. Avsnitt 4 presenterar vilken metod som har använts i 
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studien. Avsnitt 5 presenterar resultatet från studien. Avsnitt 6 analyserar och diskuterar 

resultatet i förhållande till teorier och tidigare studier. Avsnitt 7 redovisar studiens slutsats. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Irrelevansteorin 

Miller och Modigliani (1961) redogör för irrelevansteorin som grundar sig i att företags 

utdelningspolitik är irrelevant i en perfekt kapitalmarknad utan till exempel skatt, 

informationsasymmetri och transaktionskostnader. Utdelningspolitiken påverkar inte företagets 

värde, utan det är de optimala investeringarna som väljs ut för att på så sätt kunna maximera 

företagsvärdet. Den enda bestämmande faktorn för företagsvärdet är vad företaget faktiskt 

producerar, vilket är en funktion av beslut kring investeringar och inte utdelningspolitik (Farre-

Mensa et al., 2014). Ett exempel på detta är att summan som delas ut till aktieägarna är 

residualen av vinsten och därmed påverkas inte företagsvärdet av hur mycket företaget delar ut. 

De optimala investeringsbesluten som företag har att välja mellan avgörs inte heller av beslut 

kring utdelning (Fama, 1974). Därmed är investering- och finansieringsbeslut åtskilda i en 

perfekt kapitalmarknad. De antaganden som görs enligt irrelevansteorin är dock inte alltid 

rimliga då exempelvis både utdelning och kapitalvinst beskattas och det råder 

informationsasymmetri mellan de olika parterna på marknaden (Farre-Mensa et al., 2014).  

 

Enligt irrelevansteorin spelar därmed utdelningspolitiken inte någon roll för aktieägarna (Miller 

& Modigliani, 1961). Som svar på detta presenteras “utdelningspusslet” av Easterbrook (1984) 

som grundas på att företag som betalar utdelning samtidigt blir belönade av aktieägarna genom 

att aktierna blir mer eftertraktade. I enlighet med teorin ska valet mellan att ge utdelning eller 

genomföra återinvestering i form av exempelvis aktieåterköp inom verksamheten vara likgiltigt 

för aktieägarna då de, oavsett vilket beslut som tas, äger en del i företaget (Easterbrook, 1984). 

Utdelning bör inte påverka aktieägarna eftersom ju mer utdelning ett företag betalar ut, desto 

lägre blir kapitalvinsten och vice versa (Black, 1976). Ytterligare en del av utdelningspusslet är 

att återinvestering i företaget är mer skattemässigt fördelaktigt för aktieägarna än vad utdelning 

är, vilket borde innebära att många av aktieägarna föredrar återinvestering framför utdelning 

(Easterbrook, 1984).  
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2.2 Fågel-i-hand-teorin 

Fågel-i-hand-teorin startades som en motpol till irrelevansteorin under 1950- och 1960-talet 

och är främst förespråkad av Lintner (1956) och Gordon (1959). Begreppet “fågel-i-hand” är 

en samlingsterm som har växt fram från de studier som argumenterar att ett företags värde är 

positivt korrelerat med aktieutdelning (Tanushev, 2016). Grunden i teorin är att när det råder 

informationsasymmetri på marknaden kommer aktieägare att föredra utdelning framför en 

potentiell framtida kapitalvinst när aktien väl säljs. Anledningen till att utdelning föredras är att 

den upplevs ge ett mer säkert kassaflöde till aktieägarna än kapitalvinst. En hög utdelning 

signalerar en större säkerhet för fortsatt höga aktieutdelningar, vilket innebär att aktieägare 

hellre väljer att investera i företag som ger utdelning idag än i företag som håller kvar vinsten 

för att lämna utdelning imorgon. Detta medför också att aktier med hög utdelning är mer 

eftertraktade än de med lägre, vilket gör att marknadspriset på de förstnämnda drivs uppåt. 

Enligt teorin kommer företagsvärdet att öka om utdelningarna ökar över tid och aktier med hög 

utdelning anses även ha en lägre risk (Tanushev, 2016).  

2.3 Skatt  

Miller och Modiglianis (1961) antaganden kring en perfekt kapitalmarknad utan bland annat 

beskattning av utdelning och kapitalvinst ifrågasätts av många eftersom det kan påverka såväl 

finansiering- och utdelningsbeslut (Farre-Mensa et al., 2014). Eftersom aktieägare ofta 

utvärderar sin vinst efter skatt, är beskattning av utdelningar av stor betydelse och därmed 

tenderar aktieägare som är positivt motiverade av skattemässiga fördelar att välja aktier med 

hög utdelning. Detta leder även till ett skifte i företags utbetalningspolitik, där företag föredrar 

aktieåterköp framför utdelning på grund av skattemässiga skäl (Grullon & Michaely, 2002). Ur 

ett ledningsperspektiv visar dock Brav et al. (2005) att beskattning av utdelningar måste beaktas 

men att det inte är en dominerande faktor när företag ska besluta om de ska lämna eller höja 

utdelningen.  

 

Ur ett aktieägarperspektiv förväntas det finnas preferenser avseende utdelningar givet 

skattemässiga fördelar, exempelvis en skattereform som är fördelaktig för aktieägarna (Farre-

Mensa et al., 2014). Dock visar Allen och Michaely (2003) att det i USA under perioden 1973–

1996 lämnades över 50% av företagens utdelningar till privata aktieägare och de flesta av dessa 

hade höga skattesatser. Vid reformer kring skatteavdrag visar studien att avdragen inte leder till 
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några långvariga effekter på utdelningspolitiken. Dock påverkas privata aktieägare i större 

utsträckning än institutionella aktieägare av skatteavdrag.  

 

Privata och institutionella aktieägare påverkas olika av beskattning där institutionella ägare 

oftast har ett mer fördelaktigt beskattningssystem och i och med detta borde de föredra aktier 

med hög utdelning. Trots att studier (ex. Grullon & Michaely, 2002) visar att institutionella 

aktieägare undviker aktier med utdelning, visar Hotchkiss och Lawrence (2007) att 

institutionella ägare generellt håller sig till samma aktie under en längre period, oberoende om 

aktien ger utdelning eller inte. Dock finns tendensen att institutionella ägare är mer benägna att 

öka sitt innehav om företag exempelvis höjer sin utdelning (Farre-Mensa et al., 2014). Likaså 

är de mer benägna att sälja av aktierna till följd av en minskning av utdelningar. Institutionella 

aktieägare anpassar sitt innehav efter företagens utdelningspolicy samtidigt som företagen 

verkar tillgodose de preferenser som finns hos aktieägarna. Att företag anpassar sin 

utdelningspolicy efter aktieägarna myntades av Baker och Wurgler (2004). De menar att 

företags utdelningspolitik drivs av aktieägarnas efterfrågan då företag tenderar att exempelvis 

lämna utdelning när aktieägarna vill ha utdelning. 

 

I Sverige har beskattningssystemet förändrats under de senaste 30 åren. År 1991 infördes en 

skattereform som svar på den höga marginalskatten där kapitalvinster som exempelvis 

utdelningar tidigare ingick (Stenkula, 2014). Innan 1991 beskattades utdelning hårdare än 

reavinster och efter reformen infördes ett nytt beskattningssystem av kapitalinkomster med en 

enhetlig skattesats på 30% på både reavinst och utdelning (Finansdepartementet, 1998, s.5–8). 

I och med införandet av investeringssparkonto (ISK) år 2012 har beskattningen förändrats för 

privata aktieägare då beskattningen av vinster sker med en årlig schablonavkastning (Lundberg, 

2017).  

2.4 Agentteorin och fria kassaflödeshypotesen 

Agentteorin bygger på ett kontrakt mellan en principal och agent, exempelvis aktieägare och 

företagsledning, där agenten agerar i principalens ställe (Jensen & Meckling, 1976). Det finns 

anledning att anta att agenten inte alltid genomför det som anses vara bäst för principalen, 

eftersom deras intressen kan skilja sig åt. Istället tenderar agenten att agera i sitt egenintresse 

och genomför därmed inte det som gynnar principalen personligen. Detta kan även vara på 
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grund av den informationsasymmetri som finns mellan principalen och agenten då agenten 

tenderar att ha tillgång till mer information jämfört med principalen (Jensen & Meckling, 1976).  

 

När agenten inte agerar utifrån vad som anses vara bäst för principalen, kan det uppstå olika 

kostnader som kallas för agentkostnader (Jensen, 1986). En typ av agentkostnad uppkommer 

på grund av agenternas motvilja till att ta risker. Detta kan exempelvis leda till att ledningen 

investerar i projekt som anses vara mer säkra men som genererar en för låg avkastning, vilket i 

sin tur påverkar aktieägarna (Brav et al., 2005). När företag genererar stora fria kassaflöden, 

skapas incitament för ledningen att spendera detta kapital på projekt som inte alltid är i linje 

med vad som anses vara bäst för aktieägarna (Easterbrook, 1984; Jensen, 1986). Detta kallas 

för den fria kassaflödeshypotesen och visar tillsammans med agentteorin relationen mellan 

utdelningspolitiken och värdeskapande genom goda investeringsbeslut inom företag (Farre-

Mensa et al., 2014). Tillgång till det fria kassaflödet skulle kunna bidra till att ledningen 

investerar i projekt som de personligen har nytta av, men som nödvändigtvis inte är det bästa 

alternativet. Det kan även leda till att ledningen investerar i projekt med negativt nettonuvärde, 

som inte heller kommer skapa något värde för företaget. Genom att minska på det fria 

kassaflödet tvingas ledningen att fatta mer eftertänksamma och förnuftiga investeringsbeslut. 

Ett sätt att minska agentkostnader är att öka utbetalningar i form av aktieutdelning eller 

aktieåterköp och på så sätt minska likvida medel i företaget (Farre-Mensa et al., 2014).  

3. Data 

Studiens urval består av 24 företag (se bilaga I) som både per den 31 december 1987 och 31 

december 2017 var börsnoterade på Nasdaq Stockholm1. Eftersom många menar att 

kvartalsekonomin tog fart i Sverige under 1990-talet är det av intresse att gå tillbaka till ett årtal 

innan 1990-talet och jämföra med ett årtal i nutid. Därför undersöks åren 1987 och 2017 i denna 

studie. Företagen med exempelvis dess resultat, utdelningar och investeringar går att jämföra 

mellan de båda åren i och med att företagen, under dessa år, präglas av liknande yttre 

omständigheter samt att det var högkonjunktur under både 1987 och 2017 (Andersson & 

Jonung, 2015; Tuvhag, 2017). 

 

Ytterligare ett urvalskriterium är att företagen som ingår i studien var verksamma under samma 

organisationsnummer 2017 som 1987. Detta för att kunna undvika problematiken som uppstår 

                                                 
1 Tidigare (1987) Stockholms Fondbörs. 
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när företag bland annat slås ihop eller köps upp. Ett bortfall i studien är Boliden som har 

exkluderats trots att företaget var börsnoterat både år 1987 och 2017. Detta är på grund av att 

Trelleborg utfärdade tvångsinlösen av samtliga Bolidens aktier mellan oktober 1987 och 

februari 1988, vilket resulterade i att Boliden valde att inte göra någon aktieutdelning för 

räkenskapsåret 1987 samt att företaget upphörde som börsnoterat företag år 1988. Den faktiska 

utdelningsandelen för alla företag i urvalet för respektive år visas i figur 1. I bilaga II återfinns 

alla företagens faktiska utdelningsandel och mål för utdelningsandel för både år 1987 och 2017. 

Ett sammandrag av deskriptiv data för urvalets utdelningsandel visas i tabell 1.  

Figur 1. I figuren visas den faktiska utdelningsandelen i procent [%] för de 24 företag som ingår i studiens urval, 

både för 1987 och 2017. Utdelningsandelen beräknas som utdelning per aktie dividerad med resultat per aktie. 

 

Tabell 1  

 1987 2017 

Medelvärde [%] 35,61 52,86 

Median [%] 31,18 48,40 

Min. [%] 18,17 9,30 

Max. [%] 113,21 99,70 

Standardavvikelse 0,19 0,23 

Antal företag i urvalet 24 24 

Tabellen redogör för deskriptiv data över den faktiska utdelningsandelen 1987 och 2017. Utdelningsandelen 

beräknas som utdelning per aktie dividerad med resultat per aktie. Data för medelvärde, median, min och max är 

i procent [%].  
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Studiens data inhämtas genom att granska årsredovisningar från svenska börsnoterade företag. 

Alla utom sex årsredovisningar från 1987 hämtades från Swedish House of Finance. Fyra 

hämtades från arkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm och en fanns att tillgå på 

Almedalsbiblioteket på Gotland. Fabeges årsredovisning från 1987 kunde inte erhållas genom 

dessa arkiv och istället togs data från årsredovisningen 1988 som fanns tillgänglig på 

Ekonomikums bibliotek. Därför används endast Fabeges faktiska utdelningsandel från 1987 i 

studien. Årsredovisningarna från 2017 hämtades främst från företagens egna hemsidor och i de 

fall de inte kunde erhållas därifrån hämtades de från Retriever Business databas. 

 

På grund av att urvalet i studien är företag som är börsnoterade den 31 december 1987 och som 

fortfarande är börsnoterade den 31 december 2017 finns det en överlevnadsbias i urvalet. Dock 

utgör detta inte något problem i denna studie eftersom den ämnar undersöka om det har skett 

förändringar i de olika företagens utdelningspolitik genom att jämföra de två årtalen. Eftersom 

det endast är två år som granskas har ingen hänsyn tagits till eventuella förändringar under de 

mellanliggande åren.  

 

I urvalet har merparten av företagen samma räkenskapsår, från januari till december, med 

undantag av två företag. Bergman & Bevings räkenskapsår löper från april till mars och därför 

har årsredovisningar från april 1987 till mars 1988 och april 2017 till mars 2018 granskats. 

H&Ms räkenskapsår löper från december till november och därmed har årsredovisningarna från 

december 1986 till november 1987 och december 2016 till november 2017 granskats.  

4. Metod 

4.1 Blandad metodforskning 

För att undersöka företagens utdelningspolitik i sin helhet används årsredovisningar för åren 

1987 och 2017 som den underliggande datan. Från dessa inhämtas den faktiska 

utdelningsandelen och utdelningspolicyn med mål och motiveringar för utdelning. På grund av 

sambandet mellan utdelning och investering kommer även företagens målsättningar och fokus 

avseende investeringar att behandlas som komplement i studien. För att analysera och tolka 

årsredovisningarna används en blandad forskningsmetod, vilket innebär att både en kvantitativ 

och kvalitativ metod tillämpas (Bryman & Bell, 2015, s.642). Trots att detta är två olika metoder 

kan de användas i kombination med varandra för att förstärka resultat genom att fånga upp 

element från olika perspektiv och ge en mer heltäckande bild av det som ämnas studeras. Därför 
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är det viktigt att använda metoderna tillsammans som komplement då en undersökning enbart 

genomförd med hjälp av den ena metoden skulle det kunna medföra en alltför begränsad bild 

av situationen (Bryman & Bell, 2015, s.642).  

 

Vid granskning av årsredovisningar gäller det att ta hänsyn till att eventuella brister kan 

förekomma eller att information avsiktligen kan utelämnas (Hansson et al., 2006, s.22–24). 

Rapporterna fungerar som ett viktigt instrument i ett företags marknadsföring. Därmed måste 

materialet granskas kritiskt då det är viktigt att vara medveten om att företagen har kontroll 

över den information som ges ut. Eftersom studien använder data ur årsredovisningarna för 

endast två år kan resultatet i studien bli godtyckligt på grund av exempelvis ovanligt stora 

investeringar eller en mycket hög utdelning. Trots detta anses det ändå rimligt att använda 

årsredovisningar eftersom det är jämförelsen mellan åren som studien ämnar undersöka. 

Svenska företag måste även följa god redovisningssed vilket innebär att de bland annat ska följa 

bokföring- och årsredovisningslagen (Dansell & Phillips, 2015, s.22). Årsredovisningarna har 

dock genomgått en del förändringar i olika regelverk under dessa 30 år (Lönnqvist, 2006, s.9). 

Årsredovisningslagen trädde i kraft 1995 och sedan 2005 måste koncernredovisningen följa 

europeisk internationell standard (Dansell & Phillips, 2015, s.8).  

4.2 Kvantitativ metod 

Från årsredovisningarna samlas följande data in från samtliga företag för 1987 och 2017. 

Aktieutdelning som definieras som utdelning per aktie och resultat per aktie som årets resultat2 

i förhållande till antalet utestående aktier i företaget.3 Hur företaget har genomfört sina 

beräkningar ska redovisas i årsredovisningen. Vid insamlandet av data har vi på grund av detta 

varit noggranna med att ta ut siffror som beräknats på samma sätt i alla företag. Aktieutdelning 

och resultat per aktie hämtas främst ur specifika avsnitt om aktien, företagets tio- eller 

femårsöversikt eller direkt ur den löpande texten. Därefter beräknas utdelningsandelen enligt 

följande:  

 

  𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
   

 

                                                 
2 Årets resultat för koncernen. 
3 Dessa begrepp kan påverkas av vilka metoder och principer som används inom koncernredovisningen (Dansell 

& Phillips, 2015, s.213). 

(1) 
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Aktieutdelningen som inhämtas från samtliga årsredovisningar är den som föreslogs inför 

bolagsstämman. På grund av detta har aktieutdelningen som föreslogs år 1987 kontrollerats i 

årsredovisningen för 1988 för att säkerställa att förslaget till aktieutdelningen gick igenom. 

Fabeges årsredovisning för 1987 kunde inte erhållas och i studien används endast den faktiska 

utdelningsandelen som inhämtades från årsredovisningen 1988 som i sin tur kontrollerades mot 

årsredovisningen för 1989. Motsvarande kontroll gjordes för den föreslagna utdelningen i 

årsredovisningarna för 2017 med information om respektive aktie från Nasdaq Stockholms 

hemsida. Även finansiella mål kring utdelning och investering samlas in där målen ofta 

förklaras som den optimala andelen av utdelning i förhållande till nettoresultatet och den 

optimala andelen investeringar i förhållande till nettoomsättning. 

 

För att undersöka om det har skett en ökning i utdelningsandelen mellan 1987 och 2017 

genomförs parat t-test och Wilcoxons teckenrangtest. Urvalet i denna studie är 24 företag vilket 

leder till att stickprovet blir litet. Studiens noll- och mothypotes lyder som följande:  

 

H0: Utdelningsandelen har inte förändrats mellan åren 1987 och 2017.  

H1: Utdelningsandelen har ökat mellan åren 1987 och 2017. 

 
T-test kan användas oberoende av stickprovets storlek och fungerar väl vid små stickprov 

(Körner & Wahlgren, 2015, s.137). Det kritiska området bestäms av tabell över t-fördelningen. 

Populationen är normalfördelad med  okänd. Testfunktionen är t-fördelad med n−1 

frihetsgrader. Följande testfunktion används: 

 

𝑡 =  
�̅� −  𝜇0

𝑠 √𝑛⁄
 

 
Där, 

�̅� − 𝜇0: medelvärde i stickprovet 

𝑠: standardavvikelse i stickprovet 

𝑛: stickprovsstorlek 

 

Wilcoxons teckenrangtest används vid parvisa observationer och är en icke-parametrisk 

motsvarighet till parat t-test (Newbold et al., 2007, s.595–598). Urvalet förutsätts vara 

normalfördelat om n > 20, där eventuella 0-skillnader inte inkluderas. Det kritiska området 

bestäms av tabell över z-fördelningen. Följande testfunktion används: 

(2) 
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𝑧 =  
𝑇 −  𝜇𝑇

𝜎𝑇
 

 

Där,  

𝑇: Det observerade värdet  

𝜇𝑇 = 𝐸(𝑇)  =  
𝑛(𝑛 + 1)

4
 

 

𝜎𝑇
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑇)  =  

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

 

4.3 Kvalitativ metod 

Årsredovisningarna läses i sin helhet där data och information som rör företags utdelningar och 

investeringar samlas in från löpande text och tabeller. Eventuella motiveringar till varför 

besluten kring utdelning och investeringar har fattats samlas även in. Även andra anmärkningar 

såsom utdelningen och investeringens betydelse för företaget vid den tidpunkten och vad de 

kan komma att innebära i framtiden erhålls. För att undersöka utdelningspolicyn granskas 

årsredovisningarna genom en textanalys där kodning används som ett sätt att tolka materialet 

(Bryman & Bell, 2015, s.594).  

 

Först läser vi igenom samtliga årsredovisningar och identifierar olika nyckelord för att 

underlätta insamlingen av data. De nyckelord som vi identifierade och har använt oss av är 

följande: utdelningspolitik, utdelning, utdelningspolicy, framtid, utveckling, finansiella mål och 

motivering till utdelning. Även olika rubriker såsom Förslag till vinstdisposition och Om aktien 

används för att utläsa information om utdelning så effektivt som möjligt.  

 

Genom att använda nyckelorden och rubrikerna samlas information in och därmed 

sammanställs utdelningspolicyn för varje företag. Utifrån detta har den sammanställda 

informationen kodats med hjälp av tre huvudsakliga begrepp som har återfunnits i 

utdelningspolicyn för de flesta företag: långsiktighet, aktieägare och investeringar. Dessa tre 

begrepp används för att bearbeta den kvalitativa datan.  

 

Ett liknande, men inte lika omfattande, angreppssätt används vid granskning av 

investeringspolicyn, där endast de identifierade nyckelorden investeringspolicy och 

(3) 
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investeringar används för att sammanställa informationen. Informationen kring 

investeringspolicyn har inte kodats. 

5. Resultat  

5.1 Företagens utdelningsandel och mål 

För att besvara mothypotesen om det har skett en ökning i utdelningsandelen mellan åren 1987 

och 2017 har både parat t-test och Wilcoxons teckenrangtest genomförts. Resultatet från det 

parade t-testet gav tobs = 2,5 vilket är överstiger det kritiska värdet tkrit = 2,1. P-värdet är 0,020 

och följaktligen accepteras mothypotesen på en 5% signifikansnivå ( = 0,05), se tabell 2. 

Resultatet från Wilcoxons teckenrangtest ger ett p-värde på 0,004 vilket gör det möjligt att 

acceptera mothypotesen på en 1% signifikansnivå ( = 0,01), se tabell 3. Det är därmed 

statistiskt säkerställt att utdelningsandelen har ökat mellan 1987 och 2017. 

 
Tabell 2 

 Medelvärde 1987 Medelvärde 2017 Skillnad i medelvärde 

Utdelningsandel 36 53 17** 

Tabellen redogör för resultatet av det parade t-testet för skillnad i medelvärdet av den faktiska utdelningsandelen 

för både år 1987 och 2017. Medelvärdet för 1987 och 2017 är i procent [%] och skillnaden i medelvärde är i 

procentenheter. ***, ** och * visar på en signifikant skillnad på 1%, 5% och 10% nivå. Skillnaden i medelvärdet 

mellan 1987 och 2017 [17 procentenheter] är enligt det parade t-testet signifikant på en 5% signifikansnivå. T-

testet ger ett t-värde på 2,498 vilket överstiger det kritiska t-värdet på 2,07, och p-värdet är 0,020 (tvåsidigt).  
 
 
Tabell 3 

Negativ rang  Positiv rang  T-statistik 

n 
Medelvärde 

av rang 

Summa 

av rang 
 n 

Medelvärde  

av rang 

Summa 

av rang 

 
Nollskillnad Z-värde p-värde 

4a 12,50 50,00  20b 12,50 250,00  0c -2,857*** 0,004 

Tabellen redogör för resultatet av Wilcoxons teckenrangtest i den faktiska utdelningsandelen för både år 1987 

och 2017. ***, ** och * visar på en signifikant skillnad på 1%, 5% och 10% nivå. Testet ger ett resultat som är 

signifikant på en 1% signifikansnivå. Wilcoxons teckenrangtest ger ett Z-värde på 2,857 och ett p-värde på 0,004 

(tvåsidigt). Det förekommer inga 0-skillnader (ties). Antalet observationer i testet är totalt 24 företag. Där a: 

2017 < 1987, b: 2017 > 1987 och c: 2017 = 1987. Z-värdet baseras på negativ rang. 
 
 

I bilaga II återfinns den faktiska utdelningsandelen och målen för de analyserade företagens 

utdelningsandel för år 1987 och 2017. De flesta företagen hade en högre utdelningsandel år 

2017 jämfört med 1987 förutom Electrolux, Ericsson, Hexagon och Hufvudstaden som hade en 

lägre utdelningsandel 2017. Sex företag hade en utdelningsandel som var 40 procentenheter 

eller högre år 2017 jämfört med 1987. Fyra företag hade en utdelningsandel som inte hade ökat 
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med mer än 10 procentenheter under den angivna perioden. Den genomsnittliga procentuella 

skillnaden för samtliga företag mellan åren var en ökning på 17 procentenheter, se tabell 2.  

 

Bland de 234 företagen hade endast fem företag en målsättning specificerad för 

utdelningsandelen år 1987. I tabell 4 presenteras dessa tillsammans med samma företags 

målsättning för år 2017. Målet för utdelningsandelen är högre 2017 jämfört med 1987 i samtliga 

företag utom Hexagon, vars målsättning, i stort sett är oförändrad. Hexagon är ett av de få 

företagen i studien som hade en högre utdelningsandel 1987 än 2017. I Trelleborg sänktes den 

lägsta gränsen för utdelning enligt utdelningspolicyn från 33% till 30% men samtidigt ökade 

målsättningen i och med införandet av ett spann på mellan 30% och 50%. 

 
Tabell 4 
Företag Målsättning 1987 Målsättning 2017 

Atlas Copco 30 - 40 50 

Hexagon 25 - 33 25 – 35 

Klövern ≥ 30 ≥ 50 

Swedish Match 33 40 – 60 

Trelleborg 33 30 – 50 

Tabellen visar de fem av 23 företag som hade mål för utdelningsandel både år 1987 och 2017. Målen för 

utdelningsandelen är i procent [%] av resultatet med undantag för Klövern vars utdelningsandel är i procent [%] 

av förvaltningsresultatet.  
 

I årsredovisningarna för 2017 hade 19 av 24 företag satt ut specifika mål för utdelningsandelen, 

se bilaga II. År 2017 var det ungefär 80% av företagen som hade målsättning för 

utdelningsandel, vilket kan jämföras med år 1987 då det var ungefär 21%. De företag som inte 

hade specificerat mål för utdelningsandelen 2017 var Bergman & Beving, Ericsson, Holmen, 

SCA och Volvo. Av företagen som hade mål för utdelningsandelen 1987 var Atlas Copco det 

enda företaget vars faktiska utdelningsandel låg över målsättningen med 8,7 procentenheter 

över det satta målet (se bilaga II). Övriga företag låg 1987 i linje med sin utdelningspolicy 

förutom Trelleborg som låg ungefär 10 procentenheter under målsättningen med en faktisk 

utdelningsandel på 23,5%. 

 

Nio av företagen hade 2017 målet att dela ut 50% eller mer av resultatet. Många av företagen 

hade en hög utdelningsandel som också var relativt hög i förhållande till målet för utdelning. 

Dock hade fyra av företagen en lägre faktisk utdelningsandel jämfört med sitt utsatta mål. 

                                                 
4 Fabege exkluderas eftersom dess årsredovisning 1987 saknas, se avsnitt 3. 
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Catena låg exempelvis 22 procentenheter under det uppsatta målet för utdelningsandel på 50%. 

I övrigt var det ungefär en tredjedel av företagen som vars utdelningsandel var i linje med 

målsättningen. Det fanns även avvikelser bland företagen, exempelvis H&M och Klövern som 

båda hade en målsättning att dela ut minst 50% av resultatet och delade ut 99,7% respektive 

90,7%. Ytterligare exempel är Swedish Match vars faktiska utdelningsandel var över målet med 

ungefär 28 procentenheter. 

5.2 Utdelningspolicy 

För att undersöka företagens utdelningspolitik har vi granskat företagens redogörelse av sin 

utdelningspolicy i årsredovisningarna. Förutom de fem företag som hade mål för 

utdelningsandelen (se tabell 4) fanns 11 av 235 företag som på ett eller annat sätt diskuterade 

utdelningspolicyn år 1987. Electrolux skrev i årsredovisningen att utdelningstillväxten var 

proportionell mot tillväxten på eget kapital. Gunnebo redogjorde för en lite mer omfattande 

utdelningspolicy, dock utan målsättning för utdelningsandelen, där grunden för 

utdelningspolitiken var att utdelningen ska följa resultatutvecklingen och kompensera 

aktieägarna för inflationen. Även JM uttalade sig om att utdelningspolicyn var oförändrad och 

att de hade som mål att utdelningen skulle avspegla resultatutvecklingen över åren. Saab och 

SCA redogjorde för hur utvecklingen av utdelningen hade sett ut över de fem senaste åren, där 

utdelningsnivån hade ökat med i genomsnitt 18% respektive 19%. De resterande 12 företagen 

hade endast redogjort för styrelsens förslag till utdelning utan att motivera eller kommentera 

förslaget vidare. Detta skiljer sig från hur det såg ut i årsredovisningarna 2017. 

 

I majoriteten av årsredovisningarna från 2017 nämnde företagen att utdelningen bestäms med 

hänsyn till företagets finansiella ställning, egna kapital och likviditet samt de krav som fanns 

på verksamheten i form av risker, omfattning och expansion. De flesta företag skrev att 

utdelningen skulle anpassas efter de förpliktelser som företaget har. Tre återkommande begrepp 

som noterades i årsredovisningarna från 2017 är: långsiktighet, aktieägare och investeringar. 

Det är dessa begrepp som kodningen sedan är baserad på (se avsnitt 4). 

 

Långsiktighet är ett begrepp som majoriteten av företag använde sig av vid beskrivning av sin 

utdelningspolicy år 2017. I årsredovisningarna redogjorde företagen för ett långsiktigt beteende 

på olika sätt. De flesta företag såsom Catena, Klövern, Hufvudstaden och SEB skrev att de 

                                                 
5 Fabege exkluderas, se avsnitt 3. 
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planerar att bedriva en långsiktig utdelningspolitik. Andra företag som Alfa Laval, JM, Saab 

och SKF grundade utdelningspolicyn på att utdelningsandelen skulle vara stabil under en 

konjunkturcykel. Många företag förespråkade stabilitet och lönsamhet framför tillväxt, 

exempelvis Alfa Laval, Skanska och Sandvik. Gunnebo nämnde i årsredovisningen att 

utdelningen skulle beakta långsiktiga utvecklingsmöjligheter och att deras finansiella mål hade 

varit oförändrade sedan 2005. Saab, Holmen och SCA betonade att utdelningen i sig inte skulle 

hindra företaget från att kunna fullgöra sina förpliktelser på lång och kort sikt. De företag som 

hade mindre fokus på långsiktighet gällande utdelningspolicyn var Atlas Copco, Electrolux, 

Hexagon, H&M och Trelleborg.  

 

Aktieägarna nämndes betydligt oftare i samband med målen i respektive företags 

utdelningspolicy 2017 jämfört med 1987. Utvecklingen av utdelningen och hur den skulle 

fördelas till aktieägarna nämndes i årsredovisningarna 2017 av ungefär hälften av företagen. 

Holmen, H&M, Skanska, Volvo och Gunnebo skrev om aktieägarna i samband med 

utdelningspolicyn, där stor vikt lades vid stabil utdelning och ett skapande av långsiktigt värde 

för ägarna. Electrolux hade i sin årsredovisning ett stort fokus på att skapa värde för aktieägarna 

och uttryckte samtidigt en stor övertygelse om att företaget skulle fortsätta skapa värde i 

framtiden. Företaget nämnde även att utdelningsandelen under de senare åren hade varit 

betydligt högre än målet. SKF motiverade att de vinster som företaget inte behöver själv bör gå 

till aktieägarna i form av utdelning. SKF tydliggjorde att om deras finansiella ställning blir 

starkare än förväntat i framtiden kan utdelningen höjas men att detta även medför att 

utdelningen kan bli lägre under sämre tider. Ericsson och Swedish Match uttryckte en vilja att 

kontinuerligt öka utdelningen över tiden. Swedish Match skrev att de hade givit en god 

avkastning till aktieägarna och att de även lämnade en extra utdelning 2017 i enlighet med sina 

finansiella mål, då medel som inte verksamheten är i behov av ska återföras till aktieägarna. 

Sandvik skrev att de bedrev en generös utdelningspolicy men utvecklade inte detta vidare. 

 

Hälften av företagen nämnde i sina årsredovisningar för 2017 investeringar i samband med sin 

utdelningspolicy. Generellt ansåg företagen att de investeringar som var nödvändiga eller 

viktiga inte skulle påverkas av den föreslagna utdelningen. Klövern, Trelleborg, Holmen och 

SEB skrev att när företaget bedömer storleken av utdelningen skulle eventuella 

investeringsalternativ beaktas. Sandvik skrev att föreslagen utdelning inte skulle utesluta 

nödvändiga investeringar. SCA lade stor vikt vid att utdelning inte skulle påverka den 

finansiella ställningen och menade att investeringar kan genomföras om det skulle vara 
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nödvändigt. Hufvudstaden skrev att så länge inte investeringar motiverade för en avvikelse i 

utdelningsandelen skulle företaget sträva efter att ha en god utdelningstillväxt.  

 

I samband med granskning av årsredovisningarna har företagens redogörelser för sambandet 

mellan utdelningar och investeringar granskats genom att analysera hur företag generellt 

formulerade sin investeringspolicy 1987 jämfört med 2017. I årsredovisningarna var det endast 

år 2017 som innehöll information om företagens målsättning. Det var sex företag i urvalet som 

hade en tydlig målsättning för investeringsandelen6. Alfa Laval, Trelleborg och Ericsson hade 

en målsättning mellan 2–5% av omsättningen. Hexagon och Saab hade relativt höga mål med 

10–12% respektive 25% av nettoomsättningen. Catena hade inget mål för investeringsandelen 

utan hade som mål att ha en årlig investering om ca 500 mkr i nybyggnation. 

 

De flesta företagen hade 2017 ett stort fokus på investeringar och speciellt på investeringar 

inom forskning och utveckling (FoU). De företag som hade ett mindre fokus på detta var 

Fabege, Hufvudstaden och Swedish Match. Majoriteten av företagen skrev om investeringar i 

framtiden och hur de skulle behålla sin konkurrenskraft. Electrolux, SCA, Volvo och Sandvik 

skrev att de fokuserar mycket på investeringar i FoU för att öka konkurrenskraften. SKF skrev 

i sin rapport: “Innovation är vår enda försäkring mot irrelevans. Det är den enda strategi som 

kan ge oss framgång på lång sikt”. Tre företag som var särskilt fokuserade på investeringar och 

i synnerhet investeringar i FoU var Ericsson, Hexagon och Saab. Hexagon skrev att de insåg 

vikten av innovation och investeringar inom AI (artificiell intelligens) för att kunna utvecklas. 

Ericsson satte upp mål för 2020 att höja FoU-kostnaderna och förväntade att på så sätt att driva 

på lönsamheten samt skydda den långsiktiga verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av denna studie att det har skett en signifikant ökning av 

de analyserade företagens utdelningsandel mellan 1987 och 2017. Den genomsnittliga 

skillnaden i medelvärdet mellan åren är 17 procentenheter. Företagens utdelningspolicy är 

betydligt mer utförliga 2017 jämfört med 1987, till exempel har fler företag mål för 

utdelningsandel och förklarar beslut bakom föreslagna utdelningar mer omfattande. Företagen 

redogör även i större utsträckning kring investeringar i samband med redogörelse för 

utdelningspolitiken. 

                                                 
6 Investeringar i förhållande till nettoomsättningen. 
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6. Analys och diskussion 

Studien har undersökt och jämfört samma företag vid två tidpunkter där det skiljer 30 år. Detta 

innebär att merparten av företagen kan antas vara relativt mogna 2017. Därmed skulle en orsak 

till att företagen i studien har en högre utdelningsandel 2017 än 1987 vara att företagen är 

mogna och därför tenderar de att dela ut mer till aktieägarna. När företag mognar minskar 

vanligen dess investeringsmöjligheter, vilket leder till att de har färre alternativ när det gäller 

att spendera vinsten (Fama & French, 2001; Grullon et al., 2002; DeAngelo et al., 2006). 

Därmed är det inte helt omöjligt att tänka sig att de undersökta företagen i studien har färre 

investeringsmöjligheter 2017 än 1987. Enligt Grullon et al. (2002) indikerar en ökning i 

utdelning under en längre period att företag har genomgått en förändring och nu befinner sig i 

en mognadsfas. Utifrån vår studie kan vi inte dra slutsatsen från den ökade utdelningsandelen 

att det är detta skifte som har inträffat i och med att vi inte undersöker företagen innan 1987. 

Företagen i vårt urval kan mycket väl ha befunnit sig i en mognadsfas redan 1987 och har blivit 

ännu mer mogna 2017.  

 

Det faktum att vi finner att utdelningsandelen har ökat och att utdelningspolicyn samtidigt ges 

mer utrymme 2017 än 1987 tyder på att det makroekonomiska skiftet till kvartalsekonomi som 

skedde på 1990-talet kan ha påverkat företagen (Jacobsson & Wiberg, 2014). Skillnaderna 

avseende företagens utdelningspolitik kan alltså vara konsekvensen av den kortsiktighet som 

numera finns på aktiemarknaden. Företagen har ett allt större fokus på aktieägarna i sina 

årsredovisningar och ägarnas ökande krav kan driva företagen till att dela ut mer. Men att 

fastställa ett orsakssamband mellan den kortsiktiga kvartalsekonomin som råder på marknaden 

och hög utdelningsandel är dock svårt. På grund av detta kan inga slutsatser kring att 

kvartalsekonomin har orsakat en högre utdelningsandel bland företagen dras, dock finns det 

aspekter av resultatet som tillsammans tyder på att företagen påverkas av en kortsiktighet hos 

aktieägarna.  

 

Den ökade utdelningsandelen kan tyda på att det finns en viss preferens hos aktieägarna som 

därmed ställer höga avkastningskrav på företagen avseende utdelning. Detta är i enlighet med 

fågel-i-hand-teorin vilken menar att aktieägare föredrar en säker utdelning framför en 

återinvestering i företaget (Tanushev, 2016). Detta kan även kopplas till utdelningspusslet och 

kan innebära att aktieägarna är kortsiktiga i sitt beteende då de uppfattar en återinvestering som 

potentiellt kan leda till större kapitalvinst i framtiden som för osäker och därför ställer de krav 
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på att få utdelning istället. Att aktieägarna föredrar utdelning går dock emot Miller och 

Modiglianis (1961) irrelevansteori eftersom det enligt teorin inte borde spela någon roll för 

aktieägarna om företag lämnar utdelning eller inte. Teorin grundar sig på en perfekt 

kapitalmarknad utan bland annat skatt och informationsasymmetri men detta är dock inte 

förenligt med verkligheten, där exempelvis beskattning av utdelningar har en stor betydelse för 

såväl företag som aktieägare (Farre-Mensa et al., 2014). Eftersom beskattningssystemet i 

Sverige har förändrats under de undersökta åren, där utdelningar beskattades högre 1987 

jämfört med 2017 (Finansdepartementet, 1998, s.5–8), går det även att argumentera att den 

ökade utdelningsandelen delvis kan ha sin grund i skattemässiga skäl. Införandet av 

investeringssparkonton kan även leda till att behovet av utdelningar hos privata aktieägare inte 

är lika stort idag som förr eftersom aktieägare vid behov av kassaflöde lättare kan sälja av sina 

aktier genom att använda ett investeringssparkonto.  

 

Under den undersökta perioden har stora förändringar skett inom bland annat ägarstruktur och 

beskattningssystem. Exempelvis har andelen institutionella ägare ökat i svenska börsnoterade 

företag (Henrekson & Jakobsson, 2003). Vårt resultat som visar att utdelningsandelen har ökat 

skulle kunna vara på grund av ökningen i andelen institutionella ägare i enlighet med Chang et 

al. (2016) och Crane et al. (2016). De menar att institutionella ägare har stort inflytande över 

företagen avseende exempelvis företagens utdelningspolicy. Dock finns det olika preferenser 

hos institutionella ägare då Grinstein och Michaely (2005) finner att de undviker utdelningar. 

Institutionella ägare kan också föredra en stabilitet i utdelningspolicyn, oavsett om företaget 

lämnar utdelning eller inte, och väljer ut aktier utifrån det istället (Hotchkiss & Lawrence, 

2007).  

 

Den ökade utdelningsandelen kan förklaras av att företagen upplever att de måste upprätthålla 

utdelningen på en viss nivå för att kunna signalera sitt ekonomiska välbefinnande, vilket är i 

linje med Easterbrook (1984). Utdelning upplevs vara relativt inflexibelt i och med att en 

minskning i utdelningar leder till en negativ reaktion på aktiemarknaden (Black, 1976). 

Företagen kan därmed uppleva att de inte kan minska utdelningen eller upphöra med den helt. 

När ett företag lämnar utdelning till aktieägarna minskar det fria kassaflödet och därmed också 

risken för potentiella agentkostnader, vilket även det kan vara en del av förklaringen till varför 

företag fortsätter att betala utdelning och utdelningsandelen blir högre (Easterbrook, 1984; 

Jensen, 1986). Trots att företagens utdelningsandel tenderar att vara högre 2017 än 1987 visar 



 22 

vår studie att företagen förespråkar en relativt stabil målsättning av utdelningsandelen i sin 

utdelningspolicy.  

 

Resultatet i studien finner att företagen i årsredovisningarna för 2017 sätter upp mål för sin 

utdelningspolitik samt förklarar och försvarar denna, vilket kan vara ett tecken på aktieägarnas 

ökade inflytande. Även att begreppet aktieägarna har fått ett större fokus kan i sin tur innebära 

att företagen försöker tillfredsställa aktieägarna. Eftersom företagen använder sig av 

årsredovisningar som ett sätt att marknadsföra sig bestämmer de i stor utsträckning innehållet i 

dessa. Det kan finnas många anledningar till varför årsredovisningar för 2017 innehåller mycket 

mer information och detaljer om utdelningspolicy, och en av dessa kan vara att företagen vill 

utjämna informationsasymmetrin mellan företagsledare och aktieägare (Farre-Mensa et al., 

2014). En annan anledning kan vara att standardiserade finansiella mått och regler leder till att 

aktieägarna lättare kan jämföra företagen med varandra vilket i sin tur kan bidra till en ökad 

konkurrens då det blir ännu viktigare för företagen att prestera väl (Froud et al., 2000; Roberts 

et al., 2006). Företagen kan därmed förlora aktieägare om de rapporterar sämre resultat och 

idag är det mycket enklare för aktieägarna att sälja av aktierna och investera i något annat 

objekt, vilket bidrar till deras kortsiktighet. Den allmänna pressen från aktiemarknaden att 

prestera innebär att företag måste vara mer transparenta i sin årsredovisning och förklara sin 

utdelningspolitik, vilket kan antyda att aktieägarna är mer aktiva idag jämfört med 1987.  

 

Fastställandet av mål för utdelningsandel är ett inslag som redogjordes mycket mer omfattande 

i årsredovisningarna för 2017 än 1987. Det är också fler företag som har inrättat en lägsta nivå 

för utdelningsandelen. Bland annat har sju företag infört en målsättning utan en övre gräns för 

utdelningsandelen vilket gör det möjligt för dem att ha en utdelningsandel som är långt över 

minimigränsen men som samtidigt är i linje med målet. År 2017 hade exempelvis både H&M 

och Klövern en målsättning om en utdelningsandel på minst 50% av resultatet men deras 

faktiska utdelningsandel ligger över 90%. Detta är en väldigt hög utdelningsandel och genom 

att enbart sätta en minimigräns kan företaget ändå argumentera för utdelningsnivån. Den 

faktiska utdelningsandelen för 1987 var mer i linje med den målsättningen av utdelningsandelen 

som kunde erhållas för 1987 jämfört med 2017. Det finns ett flertal företag som ligger långt 

över sina utsatta mål 2017. Ett exempel på detta är Swedish Match som i årsredovisningen för 

2017 ville öka sin utdelning och utdelningsandel under kommande år, trots att företaget redan 

delade ut 88% av resultatet. Samtidigt finns det företag som exempelvis Electrolux som 2017 

skrev att de under en längre tid har haft en högre utdelningsandel än vad de borde ha haft i 
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enlighet med sina mål. Det faktum att många av företagen inte riktigt följer sin målsättning är 

intressant. Skulle det kunna vara så att företag som överskrider deras utdelningsmål känner en 

viss press från aktieägarna att dela ut mer?  

 

I kontrast till detta förekom det även begrepp som långsiktighet i årsredovisningarna för 2017, 

vilket inte alls förekom i årsredovisningarna för 1987. Att långsiktighet och stabilitet i 

utdelningar nämns så pass mycket i årsredovisningarna för 2017 kan tala för att företagen 

försöker bedriva en långsiktig utdelningspolicy. Exempelvis SKF som i sin utdelningspolicy 

2017 nämnde att aktieägare inte borde förvänta sig samma nivå på utdelning under sämre 

tider.  Det skulle även kunna vara så att eftersom de undersökta företagen 2017 kan anses vara 

mogna företag bedriver dessa även en mer stabil utdelningspolitik. Enligt Lintner (1956) 

tenderar företag att stabilt öka utdelningar under en längre period och låta utdelningarna jämnas 

ut mot vinsten. Detta kan kopplas ihop med att i många av årsredovisningarna för 2017 nämns 

begreppet aktieägarna och att företagen anser att det är viktigt att skapa ett långsiktigt värde för 

ägarna. 

 

När årsredovisningarna för 2017 granskades nämnde hälften av företagen begreppet 

investeringar i samband med sin utdelningspolicy, där många av företagen skrev att utdelningen 

inte skulle utesluta nödvändiga investeringar. I och med att sambandet mellan investering och 

utdelning är mycket omdiskuterat är det faktum att investeringar nämns i utdelningspolicyn 

intressant. Detta är på grund av att det finns många studier som visat att det finns ett negativt 

samband (ex. Baskin, 1989) samtidigt som det finns en del studier som menar att det inte finns 

ett samband (ex. Dhrymes & Kurtz, 1967). Vid granskning av investeringspolicy återfanns det 

endast i årsredovisningarna för 2017. Majoriteten av företagen skrev i sina årsredovisningar för 

2017 hur viktigt det är att satsa på exempelvis FoU och att investeringar måste göras för att de 

ska kunna vara konkurrenskraftiga. Eftersom företagen i studien är verksamma i olika branscher 

har de olika fokus vad gäller investeringar och därför kan det vara svårt att jämföra 

investeringspolicyn mellan företagen. Utifrån granskning av utdelningspolicy och 

investeringspolicy ser vi ett samband eftersom begrepp såsom investeringar nämns i 

utdelningspolicyn. Detta indikerar att utdelningen i företag kan påverkas av investeringar. 
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att undersöka om det har skett en förändring i svenska börsnoterade 

företags utdelningsandel och dess utdelningspolicy mellan åren 1987 och 2017. Det som har 

undersökts är den faktiska utdelningsandelen och utdelningspolicyn med mål och motiveringar 

för utdelning samt till viss del investeringspolicy. Studiens resultat visade att det finns en 

signifikant skillnad i företagens utdelningsandel där andelen är högre 2017 jämfört med 1987. 

Vi har även funnit en förändring i årsredovisningarna genom att företagens utdelning- och 

investeringspolicy är mer omfattande och ges större utrymme 2017 än 1987. Ytterligare en 

förändring som har skett i utdelningspolicyn är att fler företag har numera satt upp specifika 

mål för utdelningsandelen.   

 

Det är svårt att avgöra vad den ökade utdelningsandelen kan bero på eftersom det skett en del 

förändringar inom exempelvis aktieägarstruktur och beskattningssystem under den studerade 

perioden. Eftersom studiens urval av företag kan antas vara relativt mogna kan detta vara en 

stor anledning till varför utdelningsandelen var högre i företagen 2017 jämfört med 1987. 

Förändringarna i både utdelningsandelen och utdelningspolicyn kan även till viss del förklaras 

av aktieägarnas kortsiktiga avkastningskrav. Företagen har ett allt större fokus på aktieägarna i 

sina årsredovisningar och ägarnas ökande krav kan driva företagen till att dela ut mer. Enligt 

tidigare forskning har det institutionella ägandet ökat under den undersökta perioden vilket även 

kan vara en bidragande faktor till den förändring studien har funnit. 

 

En av de mest intressanta aspekterna som har framkommit ur denna studie är att 

utdelningsandelen har ökat och investeringar tar en allt större plats i utdelningspolicyn för 2017, 

vilket kan tyda på att företagen vill förmedla att de bedriver både en kortsiktig och långsiktig 

utdelningspolitik. Detta kan skapa en svår utmaning för företag i framtiden då de kan komma 

att behöva balansera de kortsiktiga kraven från aktieägarna samtidigt som ett långsiktigt värde 

måste skapas för att upprätthålla företagets konkurrenskraftighet. 

 

Förslag till vidare forskning kan därför vara att undersöka sambandet mellan företags 

utdelningspolitik och investeringar. Eftersom denna studie har till viss del undersökt vad 

företagen har för mål avseende utdelningsandel och vad de faktiskt delar ut är ett annat förslag 

till vidare forskning att undersöka hur väl företag följer dessa utsatta mål för utdelningsandelen. 

Studiens underliggande data och metodologiska angreppssätt har skapat vissa begränsningar 
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avseende det kvalitativa resultatet och därmed föreslås intervjuer av företagsledare som metod 

till vidare forskning för att på så sätt få en mer omfattande inblick i företags utdelningspolicy. 

Ytterligare en intressant aspekt som har framkommit av denna studie är det ökade institutionella 

aktieägandet och dess betydelse för företagen. Därav kan det även vara av intresse att göra en 

mer djupgående studie för att kartlägga de institutionella aktieägarnas preferenser kring 

utdelningspolitik.  
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Bilaga I 

Företag Bransch 2018 Grundades år 

Alfa Laval AB Industri 1883 

Atlas Copco AB Industri 1873 

Bergman & Beving AB Industri 1906 

Catena AB Fastigheter 1967 

Duni AB Konsument Stabil 1949 

Electrolux AB Teknik 1919 

Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Teknik 1876 

Fabege AB Fastigheter 1924 

Gunnebo AB Industri 1889 

Hexagon AB Teknik 1975 

Hennes & Mauritz AB Konsument Cyklisk 1947 

Holmen AB (Holmens Bruk AB) Råvaror 1875 

Hufvudstaden AB Fastigheter 1915 

JM AB Konsument Cyklisk 1945 

Klövern AB Fastigheter 1986 

Saab AB (Saab Scania AB) Industri 1937 

Sandvik AB Industri 1862 

SCA AB (Svenska Cellulosa AB) Råvaror 1929 

SEB AB Finans 1972 

Skanska AB Industri 1887 

AB SKF Industri 1907 

Swedish Match AB Konsument Stabil 1915 

Trelleborg AB Industri 1905 

AB Volvo Industri 1927 

Tabell över de 24 företag som finns i studiens urval med respektive tillhörande bransch. Företagens tidigare namn 

finns angivna inom parentes i de fall där företagen per den 31 december 1987 hade något annat namn. Information 

om vilken bransch företagen tillhör 2018 har hämtats från Morningstars klassificering och information om när 

företagen grundades har erhållits från respektive företags hemsida. Hexagon AB grundades 1975, i deras 

nuvarande bolagsform och Klöverns aktie börsnoterades 1986. 
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Bilaga II 

 1987 2017 

 Utdelningsandel Mål Utdelningsandel Mål 

Alfa Laval AB 31,7  59,9 40 – 50 

Atlas Copco AB 48,7 30 - 40 51,0 50 

Bergman & Beving AB 28,7  43,9  

Catena AB 24,4  28,0 50 

Duni AB 26,2  71,5  

Electrolux AB 48,5  42,0 ≥ 30 

Ericsson (Telefonaktiebolaget  

LM Ericsson) 
50,3  9,3  

Fabege AB 31,2 Exkluderad 66,0 ≥ 50 

Gunnebo AB 46,7  60,0 30 – 40 

Hexagon AB 32,5 25 – 33 28,6 25 – 35 

Hennes & Mauritz AB 20,5  99,7 ≥ 50 

Holmen AB (Holmens Bruk AB) 45,4  65,3  

Hufvudstaden AB 113,2  23,8 ≥ 50 

JM AB 25,8  34,5 50 

Klövern AB 40,0 ≥ 30 90,7 ≥ 50 

Saab AB (Saab Scania AB) 22,3  42,0 20 – 40 

Sandvik AB 21,5  33,3 ≥ 50 

SCA AB (Svenska Cellulosa AB) 31,7  56,2  

SEB AB 27,2  76,8 40 

Skanska AB 21,3  68,7 40 – 70 

AB SKF 43,8  45,8 50 

Swedish Match AB 31,3 33 87,9 40 – 60 

Trelleborg AB 23,5 33 42,5 30 – 50 

AB Volvo 18,2  41,2  

Tabell över företagens faktiska utdelningsandel och mål för utdelningsandel år 1987 och 2017. Den faktiska 

utdelningsandelen och målen för utdelningsandelen är i procent av resultatet med undantag för Klövern vars mål 

är satt till förvaltningsresultatet. Fabege exkluderas från urvalet när det gäller målsättning eftersom 

årsredovisningen för 1987 inte kunde erhållas. Endast fem företag hade mål för utdelningsandelen 1987 och sex 

företag saknade mål för utdelningsandelen 2017.   
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