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Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker om det finns ett samband mellan företags aktieutdelningar och 

investeringsverksamhet. Urvalet för studien är de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm för perioden 2000-2012. Företagen har valts med hänsyn till börsvärde i syfte att 

utröna eventuella skillnader för företagsstorlek samt branschtillhörighet. Studien finner negativa 

signifikanta samband mellan utdelningsandelen och investeringsverksamheten för studiens små 

företag samt för företag inom industrisektorn1. 

 

Abstract 
The paper examines whether there is a correlation between corporate dividends and investments. 

The sample for the study is the 30 largest companies listed on the Nasdaq OMX Stockholm for 

the period 2000-2012. The companies have been chosen based by their market capitalization in 

order to determine any differences in company size and industry affiliation. For small companies 

and for companies in the industrial sector, the study finds significant negative correlation 

between the payout ratio and investment activities2. 
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1 Vi vill rikta vårt varma tack till vår handledare Adri de Ridder som har varit oss behjälplig med värdefulla förslag 
och synpunkter genom arbetets gång. 
 
2 We would like to express our gratitude to our supervisor Adri de Ridder, who has been helpful and providing us 
with valuable suggestions and comments. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Aktieutdelningar3 har under de senaste åren varit ett kontroversiellt och omdebatterat ämne. Vad 

som ligger till grund för fenomenet kring aktieutdelningar har länge förbryllat forskare. Enligt 

Brealey, Myers och Allen (2011) är aktieutdelningar rankade som en av de tio ännu obesvarade 

frågorna inom finansteorin. Sedan millennieskiftet har utdelningsandelen i förhållande till 

företagens resultat ökat markant (Floyd et al., 2013) och i november månad år 2013 

uppmärksammades det i massmedia att företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm är på väg 

mot utdelningsrekord4 (se Figur 1). År 2009 riktades det även kritik mot Volvo som trots en 

konjunkturnedgång och lägre resultat, ändå valde att lämna utdelning5. Även Astra Zeneca och 

Ericsson fick både regeringen och facket att reagera när de trots personalnedskärningar år 2010 

genomförde stora aktieutdelningar6. Även om de bakomliggande orsakerna till aktieutdelningar 

länge setts som ett mysterium har forskning ändå funnit indikationer på hur företagsledningen 

betraktar aktieutdelningar. Generellt sett är det långsiktiga mål som styr ett företags 

utdelningspolitik, där det är förändringar i utdelningen som ligger i fokus och inte själva 

utdelningen i sig (Lintner, 1956). År 1977 presenterade Ross signaleringshypotesen som talar för 

hur aktieutdelningar kan ses som en viktig signal till marknaden gällande ett företags 

ekonomiska situation samt vilka framtidsutsikter företagsledningen har för företaget (Ross, 

1977). Tror ledningen på en positiv resultattrend så skall detta återspeglas i utdelningen 

(Tsoukalas och Sil, 1999). Vidare finner Ross (1977) att marknaden tolkar en höjning av 

utdelningen som något positivt, och en sänkning som något negativt. Floyd et al. (2013) menar 

att utdelningspolitiken generellt sett har fått en större betydelse för företagen, vilket är något som 

styrks av Brav et al. (2005) som i sin studie finner att det finns en stark motvilja hos chefer att 

hålla tillbaka nivån på aktieutdelningen. Företagen ökar hellre skuldsättningen eller minskar på 

investeringar än att minska aktieutdelningen (Brav et al., 2005). Finansiella kriser kan däremot 

ses som en anledning för företagen att förändra sin utdelningsnivå (Myers och Majluf, 1984). 

Dock uppmärksammades endast en marginell minskning av utdelningsnivån under den 

                                                
3 Den del av vinsten som inte betalas ut i form av aktieutdelning kan antingen användas till återköp av egna aktier 
eller balanseras till företagets eget kapital. 
4 Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Veckans Affärer, 2013. 
5 Sveriges Radio och Sveriges Television, 2009. 
6 Svenska Dagbladet, 2010. 
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finansiella krisen år 2007-2009 vilket stärker uppfattningen om ledningens ovilja att minska 

aktieutdelningen (Floyd et al., 2013). 

 

Aktieutdelning är viktigt för företag ur signaleringssynpunkt, men det kan också stärka den 

existerande intressekonflikten mellan ledning och ägare, där ledningen strävar efter att skapa 

tillväxt och ägarna vill ha avkastning. Genom att avstå aktieutdelningar och istället utnyttja 

kapitalet till nya investeringar kan värdet av framtida kassaflöden öka, vilket i sin tur kan 

innebära att utdelningsnivån ökar (Hamberg, 2004). Att avstå utdelningar framför investeringar 

är däremot något som kan leda till missnöje hos aktieägarna som hellre vill se en utdelning 

(Nilsson, Isaksson och Martikainen, 2002). En studie av Daniel et al. (2008) visar att trots dåligt 

kassaflöde är det få företag (6%) som är benägna att minska aktieutdelningen och majoriteten av 

företagen (68%) väljer istället att göra förändringar i tidigare beslut om investeringar. 

Investeringar kan antingen finansieras genom internt genererade vinstmedel, skulder, 

konvertibler eller genom nyemission. Med hänsyn till kostnader för transaktioner och 

informationsasymmetrier är internt kapital ständigt billigare än externt och företag föredrar 

därmed finansiering genom interna medel (Donaldson, 1961; Fazzari et al, 1988; Myers och 

Majluf, 1984). Höga aktieutdelningar innebär därmed mindre kapital till investeringar (Hamberg, 

2004). Vidare har Levine och Renelt (1992) funnit att det finns ett stabilt samband mellan 

investeringar och tillväxt, något som även stöds av Donaldson (1961) som hävdar att 

investeringar är ett sätt för företag att skapa tillväxt.  

 
Figur 1 Aktieutdelningars utveckling för de 30 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm för perioden 2000-
2013. Prognostrendlinjen visar utvecklingen mellan år 2000-2012 samt hur framtida utveckling prognosticeras.  
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1.2 Problemformulering 
Företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm gör i dag aktieutdelningar i allt större utsträckning. 

Förändringar i aktieutdelningar sänder ut signaler till marknaden om ledningens framtidsutsikter, 

något som är av betydelse för företaget (Ross, 1977; Tsoukalas och Sil, 1999). Aktieutdelningar 

innebär dock att bolagens kapital minskar, kapital som annars hade kunnat balanseras till eget 

kapital och användas till investeringsverksamheten (Hamberg, 2004). Detta kan i sin tur ha en 

påverkan på företagets likviditet (Myers och Majluf, 1984), investeringsmöjligheter och 

finansiella flexibilitet (Gamba och Triantis, 2008; Jagannathan, Stephens och Weischach, 2000; 

Lie, 2005). Investeringar är ett sätt för företag att skapa tillväxt (Donaldson, 1961). Om höga 

aktieutdelningar leder till minskning av investeringar kan det därmed få negativa konsekvenser 

för företags framtida tillväxt och konkurrenskraft. Visar det sig att höga aktieutdelningar inte 

leder till en minskning av investeringar kan även det ses som problematiskt då det kan inverka på 

ett företags skuldsättning (Brav et al., 2005). Även om hög skuldsättning kan ses som både 

positivt och negativt är en alltför hög skuldsättning inte önskvärd.  
 

Enligt vår vetskap har ingen liknande undersökning studerat relationen mellan aktieutdelningar 

och investeringsaktivitet, varpå denna studie bidrar till tidigare litteratur inom området. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan företags 

aktieutdelningar och dess investeringsaktivitet. Studien kommer att studera hur företags 

aktieutdelning och investeringsaktivitet har förändrats över tid samt hur sambandet 

utdelningsandel och investeringsaktivitet skiljer sig mellan urvalets stora respektive små företag.  

 

Utifrån ovanstående problematisering och syfte ställer sig studien följande frågeställning: 

Finns det ett samband mellan företags utdelningsandel och dess investeringsaktivitet och hur ser 

sambandet ut med avseende på företagsstorlek? 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

för perioden 2000-2012. Dessa företag utgör en betydande del av Nasdaq OMX Stockholms 
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totala värde. Detta urval av företag hanterar både investeringsverksamhet och utdelningspolitik 

vilket är nödvändigt för studien. Bank - och finansföretagen exkluderas från studien då de skiljer 

sig från övriga genom att dessa behandlas med särskilda lagar och regler kring 

kapitaltäckningskrav (Lag 2006:1371 om kapitaltäckning och stora exponeringar). Detta stöds 

även av tidigare forskning som också gjort denna exkludering av bank- och finansföretag vid en 

undersökning relaterat till utdelningar (Floyd et al., 2013). Denna studie kommer inte att 

diskutera skatteeffekter. Studien exkluderar även återköp. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen disponeras enligt följande. I avsnitt 2 behandlas tidigare studier. Avsnitt 3 presenterar 

metod och data för uppsatsen samt hur variabler behandlas. Avsnitt 4 presenterar resultatet. I 

avsnitt 5 diskuteras resultatet. Slutsatser presenteras i avsnitt 6. 

 

2. Tidigare studier 

2.1 Modigliani-Miller-teoremet 
År 1961 presenterade Modigliani och Miller bevis för att utdelningar är irrelevanta för ett 

företags värde. Teoremet om aktieutdelningars irrelevans bygger på antaganden om en perfekt 

kapitalmarknad där ett företags värde är oberoende utdelningspolitik och beslut om framtida 

utdelningar. Investerare eftersträvar maximal nytta men om de bakomliggande orsakerna till 

avkastningen är kapitalvinster eller utdelningar är irrelevant. Vidare är också företags val av 

intern eller extern finansiering irrelevant. Det är istället investeringar, kassaflöde och 

resultatpåverkande faktorer som ligger till grund för ett företags värde. Därför är det viktigt att 

skilja investeringsbeslut från utdelningsbeslut. Företag prioriterar först beslut som berör 

investeringar för att sedan, med det kapital som finns kvar, lämna utdelning till aktieägarna 

(Modigliani och Miller, 1961).  

 

2.2 Lintner (1956) 
Lintner (1956) genomförde en studie på 600 börsnoterade företag där beslut studerades gällande 

företags utdelningspolitik. Därefter gjordes ett urval på 28 företag inom industribranschen, detta 

för att kunna urskilja skillnader i utdelningsstrategier eftersom att utdelningspolitiken inom 
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denna bransch kan variera kraftigt. Enligt Lintner finns det ett samband mellan utdelningar och 

fluktuationer i konjunkturen samt långsiktiga tillväxttrender i ekonomin. Genom långsiktig 

finansieringsplanering önskar ledningen kunna undvika situationer där de behöver minska på 

utdelningen. Målet är att finna en optimal utdelningsandel. Utdelningarna baseras på företagens 

resultat. Företag med höga och stabila resultat har därmed högre utdelningar jämfört med företag 

med lägre resultat. Hög utdelning minskar möjligheten till att finansiera projekt genom internt 

genererade vinstmedel varpå extern finansiering blir aktuellt, alternativt att helt avstå från att 

investera. Lintner poängterar även besparingar och menar att det generellt inte finns några beslut 

kring önskad storlek på dessa utan att det i hög grad är utdelningen som bestämmer vad som blir 

kvar till besparingar (Lintner, 1956). 

 

2.3 ”Pecking-order” teorin 
Myers och Majluf (1984) presenterar ”pecking-order” teorin som förklarar hur företag i första 

hand väljer internt genererade vinstmedel, i andra hand lån och i sista hand nyemissioner vid 

finansiering. Internt kapital anses mindre riskfyllt och är också mindre kostsamt än externt 

kapital. Teorin grundar sig i den informationsasymmetri som existerar mellan företagsledning 

och kapitalmarknad. Teorin förklaras utifrån att utdelningar är trögrörliga, att intern finansiering 

föredras framför extern, att säker skuldsättning föredras framför osäker samt att det inte finns 

någon optimal skuldsättningsgrad. Utdelningars trögrörlighet innebär vidare att utdelningen inte 

kommer uteslutas i situationer där bolagets omkostnader måste täckas. Generellt sett förändrar 

företag inte sin utdelningsnivå förutom vid finansiella kriser. En konsekvens av att utdelningar är 

trögrörliga innebär ett ökat behov av extern finansiering, och medför att 

investeringsmöjligheterna kan variera med tillgången till intern finansiering och förändringar i 

kassaflödet. Teorin fastslår att utdelningar är trögrörliga men redogör dock inte för anledningen 

bakom detta, däremot har detta fastställts av senare forskning. Förklaringar till trögrörligheten är 

oviljan att sända felaktiga signaler till marknaden (Larsson, 2008), något som även stärks av 

Elfakhanis (1998) studie som påvisar att marknaden reagerar positivt på en ökad utdelning och 

negativt på en minskad utdelning. 
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2.4 Principal-agent teorin 
Principal-agent teorin har en central roll inom finansiell ekonomi. Teorin behandlar 

problematiken kring fördelningen av beslut som fattas mellan aktieägare (principal) och 

företagsledningar (agent) som finns i publika bolag. Teorin behandlar problem som uppstår på 

grund av fördelningen mellan principal och agent. Principal-agent teorin antar att aktieägarnas 

intresse ligger i att erhålla maximal avkastning på satsat kapital. Företagsledningen kan däremot 

ha andra intressen och sätter sitt egenintresse i första hand (Roberts et al., 2006). Grundläggande 

antaganden bakom denna teori är att människan är nyttomaximerande, och att strävan efter 

personlig maximal vinning alltid är drivkraften bakom varje individs handling. Det råder även en 

intressekonflikt mellan de båda parterna vilket innebär starka motiv för att någon av parterna inte 

alltid agerar i enlighet med den andra partens intresse. I praktiken förekommer fenomenet då en 

företagsledning ska försöka agera i aktieägarnas intresse men samtidigt måste följa riktlinjer och 

verka för företagets bästa (Jensen och Meckling, 1976; Worsham, Eisner och Rinquist, 1997). 

Aktieägare har enligt principal-agent teorin mer inflytande i jämförelse med övriga intressenter 

då de är ägare i företagen vilket även innebär att de belastas av de risker som kommer med 

företaget (Alchain och Demsetz, 1972). På grund av denna risk har aktieägarna ett intresse i hur 

företaget allokerar resurserna då de strävar efter att uppnå högsta möjliga avkastning (Clarke, 

2004). Enligt Fama (1980) är aktieägarna bättre rustade för risk än företagsledningen. Detta då 

aktieägarna inte är bundna till det företag de äger aktier i utan de kan sprida risken genom att 

investera i olika företag (Fama, 1980). 

 

2.5 Signaleringshypotesen  
Enligt signaleringshypotesen som presenterades av Ross (1977), sänder utdelningar viktiga 

signaler till kapitalmarknaden gällande ett företags ekonomiska situation. Förklaringen till att 

marknaden reagerar positivt på meddelanden om kommande utdelningar och negativt på 

meddelanden om indragen utdelning kan förklaras genom signaleringshypotesen. Utdelningar 

signalerar om ledningens framtidsutsikter för företaget, tror ledningen på positiv framtida tillväxt 

ska detta återspeglas i utdelningen (Ross, 1977). Enligt Lakonishok och Vermaelen (1990) är 

signaleringshypotesen den teori som på bästa sätt kan förklara marknadens positiva reaktioner 

vid meddelande om utdelningar.  
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2.6 Senare studier 
Under 2000-talet ökade aktieutdelningarna markant relativt företags resultatutveckling (Floyd et 

al., 2013). Floyd et al. (2013) menar därför att utdelningspolitiken kommer att fortsätta vara 

betydande för företagen i framtiden även om många frågor fortfarande kvarstår kring varför 

ledningen väljer att betala aktieutdelning. Ett antal studier publicerade under 2000-talet talar 

emot många av de äldre och omtalade teorierna. Arnott och Asness (2003) fann belägg för ett 

positivt samband mellan utdelningar och resultattillväxt, något som går emot Modigliani och 

Millers (1961) teori. Arnott och Asness (2003) studerade om utdelningspolitiken, som 

observerats i utdelningsandel på den amerikanska aktiemarknaden under åren 1946-2001, kan 

prognostisera framtida resultattillväxt. Arnott och Asness finner bevis för att den förväntade 

framtida resultattillväxten är stark när utdelningsandelen är hög och svag när utdelningsandelen 

är låg. Arnott och Asness kritiserar idén om att återinvesteringar av balanserade vinstmedel 

skulle skapa starkare resultattillväxt. Potentiella förklaringar till Arnott och Asness upptäckt kan 

delvis bero på ledningens ovilja att minska på utdelningen, något som ligger i linje med Lintners 

(1956) studie. Det kan också bero på att sambandet drivs på av att utdelningarna är trögrörliga 

kombinerat med volatila resultat (Arnott och Asness, 2003).  

 

Myers och Majlufs (1984) ”pecking-order” teori testades av Frank och Goyal (2003) som 

undersökte hur väl teorin gick att applicera på amerikanska företags finansiella beteende under 

perioden 1971-1998. Resultatet, som talade emot teorin, visade att företag i större uträckning 

använder externt kapital, detta för att det interna kapitalet generellt sett inte räcker till för att fylla 

företagets investeringsbehov. Frank och Goyal menar därför att förklaringskraften för ”pecking-

order” teorin har minskat. 

 

Gamba och Triantis (2008) har undersökt den finansiella flexibiliteten hos företag och funnit att 

det är av betydelse för ett företags möjlighet att ta tillvara på investeringsmöjligheter. Finansiell 

flexibilitet syftar till ett företags kapitalstruktur och dess policys. Flexibiliteten ser till ett företags 

förmåga att få tillgång till och omfördela kapital till en låg kostnad. Ett företags storlek, dess 

kapitalstruktur och likviditet är faktorer som bestämmer hur flexibelt ett företag är. Enligt Lie 

(2005) kan hög likviditet eller låg skuldsättningsgrad vara källan till flexibilitet. Utdelningen är 

något som enligt Jagannathan, Stephens och Weischach (2000) och Lie (2005) leder till att den 

finansiella flexibiliteten minskar. Ett företags investeringsmöjligheter kan beräknas efter värdet 
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på företagets market-to-book värde, som enligt Fenn och Liang (2001) är det mest använda 

måttet vid beräkning av investeringsmöjligheter.  

 

Brav et al. (2005) hävdar att beslut som berör utdelningsnivån är av samma betydelse som beslut 

om investeringar och att eventuella ökningar i utdelningen övervägs först efter att investerings- 

och likviditetsbehov är uppfyllda. Vid intervjuer med ledningar på olika företag har det 

uppmärksammats en generell ovilja att minska på utdelningen. På frågan om vad företag skulle 

göra med de kapital som blir över om de minskar på utdelningen svarar de flesta att de i första 

hand skulle betala av skulder, därefter göra återköp av aktier och till sist öka investeringarna. 

Brav et al. (2005) uppmärksammar även att företag hellre ökar skuldsättningen eller minskar på 

investeringar än att minska på aktieutdelningen.   

 

2.7 Sammanfattning av tidigare studier 
Modigliani och Millers (1961) teori om utdelningarnas irrelevans har länge varit och är av 

central betydelse inom den finansiella teorin. Dock förutsätter teorin strikta antaganden om en 

perfekt kapitalmarknad. En mer verklighetsbaserad förklaring till utdelningspolitiken kräver att 

flertalet andra faktorer tas i beaktning. Andra studier har visat resultat som går emot Modigliani 

och Miller (1961) och istället indikerar på utdelningarnas relevans (Arnott och Asness, 2003; 

Brav et al., 2005; Floyd et al., 2013; Lintner, 1956; Ross, 1977). Enligt ”pecking-order” teorin 

föredrar företag interna medel vid finansiering (Myers och Majluf, 1984). Konsekvensen av att 

människan strävar efter att nyttomaximera samt den informationsasymmetri och intressekonflikt 

som råder mellan företagsledning och aktieägare kommer det, enligt principal-agent teorin 

uppstå problem när beslut ska fattas med hänsyn till svårigheterna med att gynna båda parterna 

(Jensen och Meckling, 1976; Worsham, Eisner och Rinquist, 1997). 

 

Denna studie har som teoretisk förankring följande studier: 
 

Modigliani och Miller (1961) 

På en perfekt kapitalmarknad är aktieutdelningarna irrelevanta för ett företags värde, istället är 

det investeringar, kassaflöde och resultatpåverkande faktorer som är av betydelse. Företag 
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prioriterar i första hand beslut gällande investeringar, därefter lämnas utdelning med det kapital 

som finns kvar. 

 

Lintner (1956) 

Företagsledningen fattar beslut om utdelningar genom långsiktig finansieringsplanering för att 

undvika situationer där de måste minska på utdelningarna. Hög utdelning minskar möjligheten 

till intern finansiering varpå extern finansiering blir av betydelse. 

 

Brav et al. (2005) 

Beslut om aktieutdelningar och investeringar är av samma betydelse. Det finns en generell ovilja 

hos företagsledningar att minska på utdelningar. Eventuella ökningar i utdelningsnivån övervägs 

först efter att investerings- och likviditetsbehov är uppfyllda. Företag ökar hellre skuldsättningen 

eller minskar på investeringar än att minska på aktieutdelningen. 

 

Ross (1977)  

Aktieutdelningar är viktiga ur signaleringssynpunkt, de sänder signaler till marknaden gällande 

ett företags ekonomiska situation. Dessa anses spegla ledningens framtidsutsikter för företaget, 

tror ledningen på en ökad tillväxt ska detta återspeglas i utdelningen. Signaleringshypotesen 

förklarar varför marknaden reagerar positivt på upplysningar om utdelningar och negativt på 

upplysningar om indragna utdelningar.  

 

3. Metod och data 

3.1 Metod 
Enligt Bryman och Bell (2011) är det metodologiska angreppsättet beroende av studiens syfte 

och den forskningsfråga som skall undersökas. Denna studie syftar till att undersöka sambandet 

mellan svenska företags utdelningsandel och investeringskvot med hjälp av data från företagens 

årsredovisningar och använder därmed en kvantitativ ansats. En kvantitativ metod möjliggör att 

på ett strukturerat sätt insamla och bearbeta önskvärd data, för att vidare med hjälp av analyser 

och statistiska tester kunna identifiera och förklara eventuella underliggande problem utifrån 

problematiseringen och forskningsfrågan. Vid behandling och bearbetning av numeriska data 

finner studien stöd för användningen av en kvantitativ metod från tidigare litteratur (Muijs, 
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2004). För att det ska vara möjligt att studera variablernas samband samt för att jämföra 

skillnader mellan variablerna förutsätts att spridningen är relativt normalfördelad (Körner och 

Wahlgren, 2006). För att möjliggöra detta har studiens data bearbetas, vilket behandlas i avsnitt 

3.2.3 Bearbetning av data. Uppsatsen använder sig av ett hypotetiskt – deduktivt angreppssätt, 

det vill säga att utgå ifrån tidigare forskning och teorier (Føllesdal, Walløe och Elster, 2001). 

Förklaringar kring aktieutdelningar och investeringar är svåra att tolka vid endast kvantitativa 

studier. Uppsatsen tar därför stöd från tidigare forskning (Brav et al., 2005 och Lintner, 1956) 

som vid intervjustudier funnit svar på hur företagsledningar betraktar frågor gällande utdelningar 

och investeringar. 

 

3.1.1 Univariat och Multivariat analys 
Studien använder sig av univariat och multivariat analys vid analys av data. Den univariata 

analysen utförs genom ett t-test, detta för att jämföra om skillnaderna i variablerna är signifikanta 

med avseende på företagsstorlek. Detta har skett genom att urvalet har delats in i tre portföljer 

efter börsvärdet, något som förklaras vidare i avsnitt 3.2.3 Bearbetning av data. Den multivariata 

analysen utförs genom regressionsanalyser, detta för att studera sambandet mellan studiens 

beroende variabel (investeringskvot) och oberoende variabel (utdelningsandel). Då ett samband 

kan existera mellan två variabler utan att det är ett kausalt samband är en multivariat analys 

lämplig att använda eftersom att den analyserar tre eller flera variabler samtidigt. Användning av 

en mutlivariat analys blir aktuell i situationer där det finns misstankar om falska samband, när 

mellanliggande variabler är aktuella samt när det kan finnas en tredje variabler som är av 

betydelse. Studien använder kontrollvariabler för att isolera sambandet som beror på studiens 

oberoende variabel (Bryman och Bell, 2011). Kontrollvariablerna presenteras i avsnitt 3.2.2 

Kontrollvariabler och dummyvariabler 

 

De statistiska måtten som är av betydelse för studiens t-test och regression samt för möjligheten 

av att besvara studiens frågeställning är signifikansnivån, det justerade förklaringsvärdet samt 

den skattade koefficienten. Den statistiska signifikansnivån är gränsen för när nollhypotesen kan 

förkastas. Signifikansnivån innebär risken att förkasta nollhypotesen när den är sann. Den 

accepterade signifikansnivån kan sättas på 10% -, 5% - och 1% - nivån. En signifikansnivå högre 

än 10% innebär att det inte finns ett signifikant samband mellan undersökta variabler varpå 
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nollhypotesen förkastas. Justerat förklaringsvärde är ett mått på hur mycket av variationen i den 

beroende variabeln som påverkas av en eller flera faktorer i den oberoende variabeln. Det 

justerade förklaringsvärdet kan anta värden mellan 0 och 1. Ett högt (lågt) förklaringsvärde 

indikerar att variationen i den beroende variabeln förklaras (inte förklaras) av den oberoende 

variabeln (Körner och Wahlgren, 2006). Den skattade koefficientens signifikansnivå avgörs 

genom att beräkna fram t-värdet. Utifrån t-värdet kan sedan den skattade koefficienten tolkas. Är 

t-värdet lägre än -1,96 eller högre än 1,96 är koefficienten signifikant på 95%-nivån, det vill säga 

signifikansvärdet är lägre än 0,05. 

 

3.2 Data 
Urvalet för studien är de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm för perioden 

2000-2012. De 30 största företagen har identifierats med avseende på börsvärde för respektive 

år. Genom att studera de 30 största företagen med högst börsvärde kommer studien att täcka en 

betydande del av Nasdaq OMX Stockholm, vilken möjliggör att sedan kunna dra generella 

slutsatser. Detta urval ger även ett statistisk säkerställt urval i antal observationer (Körner och 

Wahlgren, 2010). Data erhålls från databasen Thomson Reuters Datastream7 där aktuella 

variabler för enskilt företag tas ut och bearbetas. Gällande företag med moderbolag och 

dotterbolag har insamlad data erhållits från koncernredovisningar. När data erhållits i annan 

valuta än i Svenska kronor (SEK) har aktuella växelkurser inhämtats från Sveriges Riksbank8. 

Data som har inhämtats från Thomson Reuters Datastream har genom stickprov kontrollerats 

mot företagens årsredovisningar för att säkerställa att databasens data är korrekt. Således är 

separata årsredovisningar den källa som står till grund för eventuella korrigeringar av data samt 

komplement till data som ej funnits i databasen. När fullständig data ej funnits tillgänglig genom 

varken databasen eller årsredovisningar har företag exkluderats från analysen, detta 

tillvägagångssätt stödjs från tidigare forskning (Deng et al., 2013 och Floyd et al., 2013). Efter 

insamling av data erhålls ett urval av 390 (30 företag per år under 13 år) årliga 

företagsobservationer med 2730 observerade variabler (7 variabler för varje enskilt företag). 

Därefter har företag med negativ utdelningsandel (22 stycken) samt företag med ett negativt årets 

resultat (6 stycken) exkluderats från studien då den negativa siffran påverkar resultatet på ett sätt 

                                                
7 Databas innehållande finansiell information om företag (http://thomsonreuters.com). 
8 Sveriges Riksbank erhåller historiska data över växelkurser (http://www.riksbank.se) 
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som blir missvisande, därför kan antalet observationer variera mellan 362 till 390. Studien 

använder endast sekundärdata. Studiens struktur vid inhämtning av data har stöd ifrån tidigare 

forskning (Brockman och Unlu, 2009). 

 

3.2.1 Definition av variabler 
Variablerna är från finansiella rapporter och definieras enligt gängse termer och praxis om inte 

annat förklaras. Vidare genomgång för hur variablerna har bearbetats behandlas i avsnitt 3.2.3 

Bearbetning av data. 

 

Aktieutdelning är summan av företagets utbetalda aktieutdelningar som redovisas i 

kassaflödesanalysen. Viktigt att ta hänsyn till är att beslut gällande aktieutdelningarna för 

aktuellt räkenskapsår beslutas om året efter. De utdelningar som exempelvis avser år 2000 

beslutas och betalas ut år 2001. För att utdelningarna ska avse rätt räkenskapsår har detta 

justerats. Utdelningar till minoritetsägare har exkluderats. Investeringar, definierat som 

nettoinvesteringar, avser kassaflödet från investeringsverksamheten som återfinns i 

kassaflödesanalysen. Årets resultat, definieras som nettoresultat vilket är årets resultat efter 

finansiella poster. Börsvärdet är antal utestående aktier multiplicerat med gällande ulitimokurs9. 

Börsvärde benämns ofta i studien då klassificering för huruvida ett företag är stort eller litet görs 

med avseende på börsvärde. Totala tillgångar är summan av samtliga tillgångar, det vill säga 

balansomslutningen. Eget kapital är summan av det bokförda egna kapitalet.  Totala skulder är 

summan av bokförda långfristiga och kortfristiga skulder. 

 

Efter klassificering av data har variablerna sedan standardiserats för att kunna jämföras och för 

att kunna användas i studiens empiriska tester. Studiens beroende variabel är investeringskvot 

eftersom studien undersöker aktieutdelningars påverkan på investeringsverksamheten. 

Investeringskvoten är nettoinvesteringar dividerat med totala tillgångar. Valet av att låta 

investeringar definieras som nettoinvesteringar är för att få ett mer standardiserat mått på 

investeringar istället för att se till enskilda företags investeringsposter och därmed riskera 

inkonsekvens. Studiens oberoende variabel är utdelningsandel, detta är aktieutdelning dividerat 
                                                
9 Ultimo är den aktiekurs som noterades den sista bankdagen i månaden. Studien utgår ifrån ultimokurs för 
december månad.  
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med årets resultat. Market-to-book definieras som ett företags marknadsvärde på eget kapital 

dividerat med bokfört värde på eget kapital. Skuldsättningsgrad beräknas som kvoten mellan 

totala skulder och eget kapital. Skuldsättningsgraden speglar ett företags finansiella risk. 

Börsvärde och årets resultat har standardiserats genom logaritmering. Genom användning av 10-

logaritmen blir variablerna mer användbara vid statistiska tester.  

 

3.2.2 Kontrollvariabler och dummyvariabler 
Kontrollvariabler används för att kontrollera om det är den oberoende variabeln 

(utdelningsandel) som påverkar den beroende variabeln (investeringskvot). Genom användning 

av kontrollvariabler isoleras sambandet som beror på utdelningsandelen. Skuldsättningsgrad, 

börsvärde, årets resultat och market-to-book är kontrollvariabler som är av indirekt betydelse för 

ett företags investeringsmöjligheter. I avsnitt 2. Tidigare studier redogörs för faktorer som 

inverkar på ett företags investeringsmöjligheter varpå studien finner stöd för användning av 

dessa kontrollvariabler. 

 

Studien har även använt sig av följande dummyvariabler som tar hänsyn till företagens 

branschtillhörighet: Industri, Dagligvaror, Fastighet/IT/Energi/Telecom10, Hälsovård, 

Sällanköpsvaror och Material. Branschindelningen är gjord utifrån ”Global Industry 

Classification Standard” (GICS)11. Genom att låta varje industri representeras i regressionen var 

för sig kan studien studera huruvida sambandet mellan utdelningsandel och investeringskvot 

skiljer sig åt mellan branscherna. Den största branschtillhörigheten för studiens urval är industri. 

Enligt tidigare studier (Floyd et al., 2013; Lintner, 1956) skiljer sig företags utdelningspolitik 

inom industribranschen från övriga branscher. Studien har därför valt att skilja industriföretagen 

från de övriga företagen (Se Tabell 5 Panel 5C-5D) för att se hur sambandet mellan 

utdelningsandel och investeringskvot skiljer sig.  

 

                                                
10 Dessa valdes att slås ihop då observationerna för respektive industri inte är tillräckliga till antal. 
11 “Global Industry Calssification Standard”, är en standard utvecklad av finansinstituten Morgan Stanley Capital 
International Inc och Standard & Poor's. Det är en standard som klassificerar företag efter branschtillhörighet. 
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3.2.3 Bearbetning av data 
Bearbetning av data är nödvändigt för att göra data mer lämplig att använda vid den statistiska 

modelleringen. Vid bearbetning av data har flertalet extremvärden uppmärksammats. 

Extremvärden påverkar studien på ett icke representativt sätt och försvårar därmed möjligheten 

till att besvara forskningsfrågan. Ett exempel från data innan bearbetning är skillnaden mellan de 

två högsta observerade börsvärdena. Urvalets högsta börsvärde (852 miljarder kronor) var då 

nästan var dubbelt så stort som urvalets näst högsta börsvärde (461 miljarder kronor), vilket 

resulterade i ett medelvärde på 68,9 miljarder kronor och en median på 37,6 miljarder kronor, 

något som visar på en skevhet hos urvalet. För att förbättra kvaliteten på insamlad data har 

extremvärden justerats på 5% - nivån enligt Winsorizemetoden (se Tabell 1). Detta har resulterat 

i ett nytt medelvärde på 63,0 miljarder kronor. Winsorizemetoden går ut på att den 5:e och 95:e 

percentilens värde används och ersätter värdena utanför dessa percentiler. Detta leder till att 

urvalet blir mer normalfördelat kring väntevärde och median. Normalfördelningen har därmed 

förbättrats vilket är en förutsättning för att resultat från t-test och regression ska anses vara 

tillförlitliga. Detta tillvägagångssätt är praxis för behandling av denna typ av data och stödjs av 

statistiska metoder (Michel et al., 2014).  

 

Spridningen mellan de observerade företagens börsvärde är stor. För att hantera denna spridning 

har företag rangordnats i tre portföljer med avseende på börsvärde. Då företag med negativ 

utdelningsandel exkluderas varierar urvalet mellan 368-390 företagsobservationer. Portföljerna 

har delats upp i tre olika delar där varje portfölj innehåller en tredjedel av företagen med 

antingen det högsta, det mittersta eller det lägsta börsvärdet. Portfölj 1 innehåller de företag med 

lägst börsvärde, portfölj 2 de företag som befinner sig mellanskiktet och portfölj 3 de företag 

med högst börsvärde. Viktigt att notera är att de företagen med lägst börsvärde, studiens små 

företag, befinner sig bland de 20-30 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm. De är således 

de minsta företagen i urvalet men i relation till övriga företag på Nasdaq OMX Stockholm är de 

relativt stora. Vidare kommer studien definiera företag med högst börsvärde som stora företag 

och företag med lägst börsvärde som små företag. 
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4. Resultat 
Tabell 1 redovisar deskriptiv statistik för studiens observerade variabler. Panel 1A - 1B visar 

värden för medelvärde, median, standardavvikelse, 25:e och 75:e percentilen, minsta och största 

värde. Trots justering av extremvärden för 1% - nivån har resultatet en stor spridning (se Panel 

1A) varför ytterligare justering har varit nödvändig och har gjorts på 5% - nivån (se Panel 1B). 

Genom denna bearbetning erhåller studiens data en högre kvalitet och blir mer användbar i 

statistiska tester. I Panel 1B presenteras medelvärdet för studiens två huvudvariabler; 

utdelningsandel (49,9%) och investeringskvot (6,9%). En utdelningsandel på 49,9% visar den 

andel av resultatet som företag i genomsnitt betalar ut genom aktieutdelningar. 

Investeringskvoten visar att observerade företags investeringar i genomsnitt uppgick till 6,9% av 

dess totala tillgångar. Medianen för utdelningsandel och investeringskvoten är 44,0% respektive 

5,4%. Standardavvikelsen för utdelningsandelen är 34,4% och för investeringskvoten 3,1%. 

Medelvärdet för börsvärde, nettoinvestering, aktieutdelning och årets resultat är på respektive 

63,1 miljarder kronor, 4,1 miljarder kronor, 2,6 miljarder kronor och 4,7 miljarder kronor. Som 

Panel 1B visar är medelvärdet för dessa variabler högre än medianvärdet, detta tyder på att data 

visar en positiv skevhet, vilket tyder på att normalfördelningskurvan inte är symmetrisk kring 

medelvärdet. Standardavvikelsen är hög vilket beror på urvalets flertal extremvärden samt att det 

finns en relativt stor spridning i urvalet. Den höga spridningen kan förklaras genom att det är stor 

skillnad i observerade företagsstorlekar baserat på börsvärde. Spridningen kan också förklaras 

genom att utdelningspolitiken hos företag inom olika branscher ser olika ut (Floyd et al., 2013). 
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Tabell 1 
Deskriptiv statistik 
Tabell 1 presenterar en statistisk sammanfattning för studiens variabler. BÖRSVÄRDE; antal utestående aktier 
multiplicerat med ultimokurs för december månad. INVESTERINGAR, AKTIEUTDELNING, ÅRETS 
RESULTAT, UTDELNINGSANDEL; Aktieutdelningar/Årets resultat, SKULDSÄTTNINGSGRAD; totala 
skulder/eget kapital. INVESTERINGSKVOT; nettoinvesteringar/totala tillgångar och MARKET-TO-BOOK; 
marknadsvärde på eget kapital/bokfört värde på eget kapital. Studiens urval består av de 30 största företagen (baserat 
på börsvärde) för respektive år som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Företag 
med negativ utdelningsandel har exkluderats då dessa värden hade påverkat analysen på ett icke önskvärt sätt. 
Antalet företagsobservationer kan därför variera mellan 368-390 stycken. Medelvärde, median och 
standardavvikelse visas i kolumn 1-3. I kolumn 4-5 visas värden för 25:e och 75:e percentilen. Den 25:e (75:e) 
percentilen redovisar företag med lägst (högst) börsvärde. Kolumn 6-7 visar största och minsta värde. Extremvärden 
är justerade på respektive 1% - och 5% - nivån enligt Winsorizemetoden.  

        
Panel 1A 
Winsorized 1%         

 Medel Median Std 25% 75% Min Max n 
BÖRSVÄRDE (MSEK) 67 478 37 628 20 084 37 628 70 969 7 535 409 609 390 
INVESTERING (MSEK)  4 341 2 562 854 2 563 5 534 -14 537 37 121 390 
AKTIEUTDELNING (MSEK) 2 818 1 132 457 1 132 3 150 0 22 363 390 
ÅRETS RESULTAT (MSEK) 4 973 2 271 934 2 271 5 597 -7 997 41 676 390 
UTDELNINGSANDEL (n=368) 0,536 0,440 0,344 0,454 0,634 0 2,570 368 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,935 0,607 0,356 0,607 1,036 0,035 10,294 390 
INVESTERINGSKVOT 0,070 0,054 0,031 0,054 0,090 -0,155 0,355 390 
MARKET-TO-BOOK 0,530 0,417 0,266 0,417 0,693 0,023 2,540 390 

         
 
 
Panel 1B 
Winsorized 5% 

         Medel Median Std 25% 75% Min Max n 
BÖRSVÄRDE (MSEK) 63 024 37 628 20 084 37 628 70 969 9 605 239 341 390 
INVESTERING (MSEK)  4 105 2 562 854 2 563 5 534 -1 206 15 728 390 
AKTIEUTDELNING (MSEK) 2 555 1 132 457 1 132 3 150 0 12 341 390 
ÅRETS RESULTAT (MSEK) 4 672 2 271 934 2 271 5 597 -663 21 442 390 
UTDELNINGSANDEL (n=368) 0,499 0,440 0,344 0,454 0,634 0 1,178 368 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,762 0,607 0,356 0,607 1,036 0,109 2,159 390 
INVESTERINGSKVOT 0,069 0,054 0,031 0,054 0,090 -0,020 0,217 390 
MARKET-TO-BOOK 0,505 0,417 0,266 0,417 0,693 0,131 1,243 390 
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I Tabell 2 presenteras medelvärde och median för skuldsättningsgrad, utdelningsandel och 

investeringskvot för respektive år. Som Tabell 2 visar är medianvärdet lägre än medelvärdet 

vilket även här tyder på en positiv skevhet för data. Det finns därmed inte en symmetrisk 

fördelning kring medelvärdet. Figur 2 visar en genomsnittlig minskning av investeringskvoten 

med ca 2,3% per år. Figur 3 visar en genomsnittlig ökning av utdelningsandelen med ca 2,4% 

per år. Figur 2 visar att investeringsverksamheten påverkades av finanskrisen 2007-2009, då en 

minskning av investeringar skedde.  Figur 112 och Figur 3 visar att aktieutdelning och 

utdelningsandelen ökar i allt högre grad, dock en tillfällig minskning under finanskrisen 2007-

2009, därefter visas en stadig framtida ökning. Denna situation är i linje med vad Floyd et al. 

(2013) presenterar i sin forskning. 

 
Tabell 2 
Tabell 2 presenterar tvärsnittsdata för variablerna: SKULDSÄTTNINGSGRAD; totala skulder/eget kapital. 
INVESTERINGSKVOT; nettoinvesteringar/totala tillgångar. UTDELNINGSANDEL; Aktieutdelningar/Årets 
resultat. Studiens urval består av de 30 största företagen (baserat på börsvärde) för respektive år som är noterade på 
Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Företag med negativ utdelningsandel har exkluderats då dessa 
värden hade påverkat analysen på ett icke önskvärt sätt. Antalet företagsobservationer kan därför variera mellan 
368-390 stycken. Medelvärde och median presenteras för respektive variabel. Data är uppdelad på årsbasis. 
Extremvärden är justerade på 5% - nivån enligt Winsorizemetoden. 
 
Tabell 2       

 SKULDSÄTTNINGSGRAD  INVESTERINGSKVOT UTDELNINGSANDEL  
År Medelvärde Median Medelvärde Median Medelvärde Median 

2000 0,779 0,626 0,087 0,069 0,411 0,378 
2001 0,788 0,658 0,068 0,063 0,403 0,372 
2002 0,710 0,587 0,054 0,049 0,519 0,428 
2003 0,700 0,530 0,056 0,052 0,545 0,478 
2004 0,696 0,460 0,053 0,050 0,557 0,629 
2005 0,638 0,447 0,068 0,052 0,520 0,455 
2006 0,651 0,421 0,060 0,060 0,519 0,420 
2007 0,926 0,758 0,102 0,076 0,534 0,462 
2008 0,999 0,762 0,074 0,062 0,412 0,376 
2009 0,845 0,659 0,064 0,044 0,483 0,475 
2010 0,642 0,529 0,068 0,049 0,532 0,476 
2011 0,741 0,642 0,082 0,064 0,496 0,439 
2012 0,791 0,624 0,066 0,048 0,546 0,541 

n 390 390 390 390 368 368 
  

                                                
12 Se avsnitt 1.1 Bakgrund 
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Figur 1 Investeringskvotens utveckling för de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm för 
perioden 2000-2012. Prognostrendlinjen visar utvecklingen mellan år 2000-2012 samt hur framtida utveckling 
prognosticeras.  

 

 

Figur 2 Utdelningsandelens utveckling för de 30 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm för 
perioden 2000-2012. Prognostrendlinjen visar utvecklingen mellan år 2000-2012 samt hur framtida utveckling 
prognosticeras.  
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I Tabell 3 presenteras studiens univariata analys. I Panel 3A delas företagen in i tre olika 

portföljer. Detta är dels för att motverka den spridningen som observeras i Tabell 1, där 

spridningen är hög för flertalet observerade variabler. Indelningen är också nödvändig för att 

kunna svara på studiens frågeställning, huruvida det finns skillnader i stora och små företags 

utdelningspolitik. Indelningen i Panel 3A sorteras med hänsyn till företags börsvärde. Portfölj 1 

innehåller de företag med lägst börsvärde. Portfölj 2 innehåller de företag som befinner sig i 

mellanskiktet. Portfölj 3 innehåller de företag med högst börsvärde. Differensen gäller sedan för 

portfölj 3 och portfölj 1. Som det framgår av tabellen finns det en signifikant skillnad för 

företags utdelningsandel om det är ett stort eller litet företag. Stora företag har en högre 

utdelningsandel än de små företagen. Det finns inte någon signifikant skillnad för ett företags 

investeringsverksamhet beroende på om det är ett stort eller litet företag. Skuldsättningsgrad 

tenderar att vara högre för studiens små företag än för studiens stora företag. 

 
Tabell 3 
Univariat analys 
Tabell 3 presenterar medelvärde för variablerna: BÖRSVÄRDE; antal utestående aktier multiplicerat med 
ultimokurs för december månad.  INVESTERING, AKTIEUTDELNING; aktieutdelning som årligen delas ut till 
aktieägare baserat på företagets årliga resultat, ÅRETS RESULTAT, UTDELNINGSANDEL; den andel 
aktieutdelning som årligen delas ut till aktieägare baserat på företagets årliga resultat, SKULDSÄTTNINGSGRAD; 
totala skulder/eget kapital. INVESTERINGSKVOT, MARKET-TO-BOOK; marknadsvärde på eget kapital/bokfört 
värde på eget kapital. Studiens urval består av de 30 största företagen (baserat på börsvärde) för respektive år som är 
noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Företag med negativ utdelningsandel har 
exkluderats då dessa värden hade påverkat analysen på ett icke önskvärt sätt. Antalet företagsobservationer kan 
därför variera mellan 368-390 stycken. Tre olika portföljer (Portfölj 1-3) presenteras. Portfölj 1 innehåller företagen 
med lägst börsvärde. Portfölj 2 innehåller företagen i mellanskiktet. Portfölj 3 innehåller företagen med högst 
börsvärde. t-tester har genomförts mellan Portfölj 1 och Portfölj 3. t-värdet redovisas i parantes. ***, ** och * visar 
signifikansnivån på respektive 1% - , 5% - och 10% - nivån. Extremvärden är justerade på 5% - nivån enligt 
Winsorizemetoden.  
 
Panel 3A 
Panel 3A presenterar portföljerna när indelning av data har skett efter börsvärde. 
  PORTFÖLJ 1 PORTFÖLJ 2 PORTFÖLJ 3 PORTFÖLJ 3 - PORTFÖLJ 1 
n=390 Medel Medel Medel Medel diff 
BÖRSVÄRDE (MSEK) 15 831 39 083 134 159 118 328 
INVESTERING (MSEK)  1 868 3 045 7 401 5 533 
AKTIEUTDELNING (MSEK) 561 1 399 5 706 5 145 
ÅRETS RESULTAT (MSEK) 1 093 2 821 10 102 9 009 
UTDELNINGSANDEL  0,436 0,494 0,566 0,130*** (3,580) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,789 0,795 0,702 -0,087* (-1,330) 
INVESTERINGSKVOT 0,067 0,073 0,068 0,001 (0,080) 
MARKET-TO-BOOK 0,594 0,444 0,477 -0,117 
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Panel 3B 
Panel 3B presenterar portföljerna när indelning av data har skett för respektive år och börsvärde. 
  PORTFÖLJ 1 PORTFÖLJ 2 PORTFÖLJ 3 PORTFÖLJ 3 - PORTFÖLJ 1 
n=390 Medel Medel Medel Medel diff 
BÖRSVÄRDE (MSEK) 17 939 36 604 54 212 36 273 
INVESTERING (MSEK)  1 861 2 166 2 826 964 
AKTIEUTDELNING (MSEK) 542 1 275 2 086 1 544 
ÅRETS RESULTAT (MSEK) 1 181 2 468 3 738 2 557 
UTDELNINGSANDEL  0,452 0,465 0,486 0,034***(2,718) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,772 0,747 0,703 -0,070(-0,855) 
INVESTERINGSKVOT 0,074 0,07 0,065 -0,009(-1,184) 
MARKET-TO-BOOK 0,519 0,493 0,497 -0,023 
 

 

Tabell 4 presenterar genom regression (1) - (6) en multivariat regressionsanalys för studien. 

Studien finner att investeringskvoten påverkas negativt av utdelningsandel, skuldsättningsgrad, 

market-to-book samt vilken industri företaget är verksamt inom. Regression (1) presenterar att en 

enhetsförändring i utdelningsandelen reducerar investeringskvoten med 0,0319 procentenheter. 

Att skuldsättningsgraden påverkar investeringskvoten stärks ytterligare av tidigare forskning 

(Gamba och Triantis, 2008). Att market-to-book påverkar företags investeringsgrad är också i 

linje med vad tidigare studier kan presentera (Fenn och Liang, 2001). Det finns ingen signifikans 

för börsvärde och årets resultat, dessa variabler har därmed inte någon påverkan på företags 

investeringsverksamhet. Andra kapitalkällor i form av externt och internt finansierat kapital kan 

således vara källor till företags investeringar. Vid addering av dummyvariabler ökar det justerade 

förklaringsvärdet. I regression (1) – (5) kan mellan 2,0% - 5,0% av variationen i 

investeringskvoten förklaras av förändringarna i oberoende variabler. Efter addering av 

dummyvariabler kan 13,5% av variationen i investeringskvoten förklaras av förändringen i 

oberoende variabler. Resultatet visar att branschtillhörighet påverkar ett företags 

investeringsverksamhet. En förklaring till det låga förklaringsvärdet för analysen kan vara det 

relativt låga urvalet av företag. Tidigare studier med fler observationer än denna har dock 

liknande förklaringsvärdet varför resultaten ändå accepteras (Michel et al., 2014). 
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Tabell 4  
Multivariat analys 
Tabell 4 presenterar resultaten för en multivariat regressionsanalys. Relationen mellan utdelningsandel och 
investeringskvot är kontrollerad för olika kontrollvariabler och dummyvariabler. Beroende variabel är 
INVESTERINGSKVOT (intercept). De oberoende variablerna i regressionerna är enligt följande: 
UTDELNINGSANDEL; den andel aktieutdelning som årligen delas ut till aktieägare baserat på företagets årliga 
resultat. SKULDSÄTTNINGSGRAD; totala skulder/eget kapital. MARKET-TO-BOOK; marknadsvärde på eget 
kapital/bokfört värde på eget kapital. log(BÖRSVÄRDE); 10-logaritmen för respektive företags årliga börsvärde. 
Börsvärdet beräknas med antal utestående aktier multiplicerat med årlig ultimokurs. log(ÅRETS RESULTAT); 10-
logaritmen för årets resultat. För att studera om det finns skillnad i relationen mellan utdelningsgrad och 
investeringskvot har branschindelning gjorts med följande dummyvariabler INDUSTRI, DAGLIGVAROR, 
FASTIGHET/IT/ENERGI/TELEKOM, HÄLSOVÅRD, SÄLLANKÖPSVAROR, MATERIAL. Denna indelning är 
gjord enligt ”Global Industry Classification Standard”. Studiens urval består av de 30 största företagen (baserat på 
börsvärde) för respektive år som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Företag med 
negativ utdelningsandel har exkluderats då dessa värden hade påverkat analysen på ett icke önskvärt sätt. Antalet 
företagsobservationer kan därför variera mellan 368-390 stycken. t-värdet redovisas i parantes under koefficienterna. 
Justerat förklaringsvärde och storleken på urval för varje regression redovisas i de sista raderna i tabellen. ***, ** 
och * visar signifikansnivån på respektive 1% - , 5% - och 10% - nivån. Extremvärden är justerade på 5% - nivån 
enligt Winsorizemetoden.  

Tabell 4       
     (1)     (2)     (3)    (4)    (5)    (6) 

Intercept 0,0882*** 0,0736*** 0,0840*** 0,0875 0,0409 0,1863* 
 (13,7121) (9,1888) (8,7683) (1,0064) (0,4444) (1,8467) 
UTDELNINGSANDEL -0,0319*** -0,0286*** -0,0275** -0,0274** -0,0318*** -0,0183 
 (-2,8884) (-2,6096) (-2,5105) (-2,4680) (-2,7792) (-1,5981) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,0174*** 0,0163*** 0,0163*** 0,0164*** 0,0235*** 
  (3,0111) (2,8169) (2,7934) (2,8219) (4,0185) 
MARKET-TO-BOOK   -0,0210** -0,0210* -0,0137 -0,0192 
   (-1,9668) (-1,9411) (-1,1629) (-1,5703) 
log(BÖRSVÄRDE)    -0,0003 0,0183 0,0102 
    (-0,0401) (1,2550) (0,7020) 
log(ÅRETS RESULTAT)     -0,0162 -0,0105 
     (-1,5344) (-1,0200) 
INDUSTRI      -0,1369*** 
      (-3,3570) 
DAGLIGVAROR      -0,1477*** 
      (-3,5716) 
FASTIGHET/IT/ENERGI/TELEKOM     -0,1002** 
      (-2,4380) 
HÄLSOVÅRD      -0,1090*** 
      (-2,6381) 
SÄLLANKÖPSVAROR      -0,1028** 
      (-2,4644) 
MATERIAL      -0,1138*** 
      (-2,6999) 
Justerat förklaringsvärde 0,0199 0,0414 0,0490 0,0464 0,0500 0,1345 
Antal observationer 362 362 362 362 362 362 
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Tabell 5 presenterar fyra paneler med multivariata regressionsanalyser. Panel 5A-5B presenterar 

resultat efter att regressioner har genomförts för undersökning efter skillnader i företagsstorlek. 

Panel 5C presenterar regressioner för företag klassificerade inom industrisektorn. Panel 5D 

presenterar regressioner för företag inom övriga branscher. Skälet till presentation av dessa fyra 

paneler är att studiens tidigare resultat visar på signifikanta skillnader med hänsyn till 

företagsstorlek (se Tabell 3) samt tidigare studier som visar på skillnader i branschtillhörighet 

(Floyd et al., 2013). Panel 5A presenter resultat för de största företagen. Resultaten visar ingen 

statistisk signifikans som tyder på att det finns ett samband mellan aktieutdelning och 

investeringsverksamhet. Att sambandet är signifikant i regression (1) kan innebära att sambandet 

endast är skenbart samt att det är mellanliggande variabler som påverkar signifikansnivån 

(Bryman och Bell, 2011). Detta bekräftas i regressioner som följer (2) - (5) där det inte längre 

finns signifikanta samband. I Panel 5B presenteras motsvarande resultat för studiens små företag. 

Här påvisas negativa signifikanta samband för utdelningsandelars påverkan på 

investeringskvoten vilket tyder på att det finns ett negativt samband mellan utdelningsandelen för 

studiens små företag och dess investeringsverksamhet. Dessa resultat visar också på ett ökat 

förklaringsvärde till skillnad från Panel 5A. I Panel 5B visar förklaringsvärdet att 11,7% av 

variationen i investeringskvoten förklaras av förändringen i oberoende variabler till skillnad från 

Panel 5A där endast 1,8% av variationen i investeringskvoten förklaras av förändringen i 

oberoende variabler. Detta kan bero på olikheter i spridningen hos studiens stora respektive små 

företag. Studien kan därmed fastställa att det finns ett starkare samband mellan utdelningsandel 

och investeringskvot för studiens små företag än för studiens stora företag. Panel 5C-5D tar 

hänsyn till företagen när dessa är indelade i branscher. För företag inom industrisektorn 

presenteras högre grad av signifikanta negativa samband för aktieutdelningars påverkan på 

företags investeringsverksamhet än vad som presenteras för företag inom övriga branscher. 

Signifikansnivåerna i Panel 5C är höga för samtliga variabler (regression 5) och 

förklaringsvärdet är högre jämfört med studiens tidigare regressioner.  

 
För att summera studiens resultat finner studien ett negativt samband mellan aktieutdelningar och 

investeringsverksamheten, samt att sambandet skiljer sig åt med avseende på företagsstorlek. 

Studien har även uppmärksammat skillnader i sambandet med hänsyn till branschtillhörighet. 
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Tabell 5 
Multivariat analys 
Tabell 5 presenterar resultaten för olika multivariata regressionsanalyser. Relationen mellan UTDELNINGSANDEL 
och INVESTERINGSKVOT är kontrollerad för olika kontrollvariabler. Beroende variabel är 
INVESTERINGSKVOT (intercept). De oberoende variablerna i regressionerna är enligt följande: 
UTDELNINGSANDEL; den andel aktieutdelning som årligen delas ut till aktieägare baserat på företagets årliga 
resultat. SKULDSÄTTNINGSGRAD; totala skulder/eget kapital. MARKET-TO-BOOK; marknadsvärde på eget 
kapital/bokfört värde på eget kapital. log(BÖRSVÄRDE); 10-logaritmen för respektive företags årliga börsvärde. 
Börsvärdet beräknas med antal utestående aktier multiplicerat med årlig ultimokurs. log(ÅRETS RESULTAT); 10-
logaritmen för årets resultat. Studiens urval består av de 30 största företagen (baserat på börsvärde) för respektive år 
som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Panel 5A-5B är indelade efter 
företagsstorlek. Panel 5C-5D är indelade efter branschtillhörighet enligt Global Industry Classification Standard 
(GICS). Företag med negativ utdelningsandel har exkluderats då dessa värden hade påverkat analysen på ett icke 
önskvärt sätt. Antalet företagsobservationer kan därför variera mellan 368-390 stycken. t-värdet redovisas i parantes 
under koefficienterna. Justerat förklaringsvärde och storleken på urval för varje regression redovisas i de sista 
raderna i tabellen. ***, ** och * visar signifikansnivån på respektive 1% - , 5% - och 10% - nivån. Extremvärden är 
justerade på 5% - nivån enligt Winsorizemetoden.  

Panel 5A 
Portfölj 1. Studiens stora företag. 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Intercept 0,0633*** 0,0534*** 0,0702*** 0,3374 0,3113 

 (5,4648) (3,7775) (4,3094) (1,5457) (1,2949) 
UTDELNINGSANDEL 0,0090*** 0,0123 0,0084 0,0125 0,0111 
 (0,4629) (0,6276) (0,4289) (0,6314) (0,5398) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,0112 0,0114 0,0080 0,0083 
  (1,2130) (1,2505) (0,8448) (0,8677) 
MARKET-TO-BOOK   -0,0299** -0,0355** -0,0334* 
   (-2,0048) (-2,2804) (-1,9029) 
log(BÖRSVÄRDE)    -0,0240 -0,0177 
    (-1,2276) (-0,5793) 
log(ÅRETS RESULTAT)     -0,0044 

     (-0,2637) 
Justerat förklaringsvärde -0,0061 -0,0024 0,0208 0,0248 0,0175 
Antal observationer 130 130 130 130 130 

      
Panel 5B 
Portfölj 3. Studiens små företag.  
 (1) (2) (3) (4) (5) 
Intercept 0,1025*** 0,0748*** 0,0818*** -0,3838 -0,3929 

 (10,0621) (5,6182) (4,8064) (-1,1901) (-1,2114) 
UTDELNINGSANDEL -0,0560*** -0,0524*** -0,0513*** -0,0508*** -0,0525*** 
 (-3,0321) (-2,9252) (-2,8474) (-2,8258) (-2,8384) 
SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,0337*** 0,0325*** 0,0329*** 0,0330*** 
  (3,1096) (2,9458) (2,9964) (2,9954) 
MARKET-TO-BOOK   -0,0128 -0,0098 -0,0063 
   (-0,6688) (-0,5096) (-0,3004) 
log(BÖRSVÄRDE)    0,0453 0,0535 
    (1,4458) (1,4445) 
log(ÅRETS RESULTAT)     -0,0085 

     (-0,4196) 
Justerat förklaringsvärde 0,0597 0,1194 0,1155 0,1231 0,1173 
Antal observationer 130 130 130 130 130 
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Panel 5C 
Industriföretag är klassificerade enligt GICS.  

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Intercept 0,0782*** 0,0553*** 0,0754*** 0,0525 -0,0087 

 
(8,2888) (4,4678) (5,6981) (0,4347) (-0,0723) 

UTDELNINGSANDEL -0,0290* -0,0207 -0,0179 -0,0181 -0,0406** 

 

(-1,8733) (-1,3413) (-1,2056) (-1,2112) (-2,3815) 

SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,0198*** 0,0220*** 0,0219*** 0,0189*** 

 
 

(2,7581) (3,1747) (3,1046) (2,7053) 

MARKET-TO-BOOK   -0,0530*** -0,0520*** -0,0392** 

 
  

(-3,5004) (-3,2341) (-2,3738) 

log(BÖRSVÄRDE)    0,0021 0,0366** 
 

   
(0,1908) (2,1236) 

log(ÅRETS RESULTAT)     -0,0314** 

     
(-2,5927) 

Justerat förklaringsvärde 0,0169 0,0597 0,1279 0,1220 0,1560 
Antal observationer 147 147 147 147 147 

       
Panel 5D 
Övriga företag. De företag som inte är klassificerade som industriföretag enligt GICS. 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Intercept 0,0924*** 0,0743*** 0,0809*** 0,0886 0,0803 

 
(10,8436) (7,0693) (6,2122) (0,7260) (0,5982) 

UTDELNINGSANDEL -0,0284** -0,0239 -0,0229 -0,0227 -0,0229 

 

(-1,8832) (-1,6009) (-1,5233) (-1,4738) (-1,4778) 

SKULDSÄTTNINGSGRAD  0,0254*** 0,0241*** 0,0240** 0,0242** 

 
 

(2,8552) (2,6774) (2,5583) (2,5509) 

MARKET-TO-BOOK   -0,0123 -0,0124 -0,0112 

 
  

(-0,8591) (-0,8574) (-0,6714) 

log(BÖRSVÄRDE)    -0,0007 0,0022 
 

   
(-0,0634) (0,0978) 

log(ÅRETS RESULTAT)     -0,0025 

     
(-0,1486) 

Justerat förklaringsvärde 0,0118 0,0439 0,0427 0,0381 0,0336 
Antal observationer 215 215 215 215 215 
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4.1 Robusthetstest  

4.1.1 Storlek 
Robusthetstester har genomförts för att kontrollera för studiens resultat. För den univariata 

analysen i Tabell 3 Panel 3A-3B har t-tester genomförts för Portfölj 1-3, som är indelade efter 

börsvärde för den observerade perioden. Det finns signifikanta skillnader i företags 

utdelningsandel och skuldsättningsgrad beroende på om det är ett stort eller litet företag baserat 

på börsvärde. För att kontrollera för resultaten gjordes ytterligare indelning av företagen. 

Företagen delades in i tre olika portföljer avseende år och därefter enligt börsvärde. Tidigare 

indelning gjordes enbart med avseende på börsvärde. t-testerna visar på små skillnader i 

signifikans mellan Panel 3A och Panel 3B. Utdelningsandelen visar på en hög grad av 

signifikans vilket tyder på att det finns skillnader mellan studiens små och stora företag oavsett 

indelning. Tabell 3B visar att skuldsättningsgraden däremot inte är signifikant efter att 

robusthetstestet har genomförts. Detta kan bero på att företagsobservationerna vid indelning av 

år varierar för varje år med hänsyn till de exkluderingar som gjorts av företagsobservationer. Då 

studien i huvudsak avser att undersöka skillnader i enbart företagsstorlek anses resultatet i Panel 

3A ändå som tillförlitligt.  

 

4.1.2 Industri 
Tabell 3 och Tabell 5 studerar skillnader mellan företags investeringsverksamhet och 

utdelningspolitik med hänsyn till företagens branschtillhörighet. Tabell 4 presenterar att 

branschtillhörighet har en påverkan på investeringsverksamheten. För att kontrollera för 

branschspecifika skillnader har multivariat analys genomförts i Tabell 5 Panel C-D. Panel 5C 

behandlar industriföretag och Panel 5D behandlar övriga. Skälet till att studien fokuserar enskilt 

på industriföretag är (1) tidigare studier har visat att industriföretag skiljer sig från övriga. Att (2) 

urvalet är störst för industriföretag med 147 observationer. Övriga företag har klassificerats som 

“övriga”. Resultaten visar att industriföretags utdelningsandel påverkar industriverksamheten i 

högre grad än övriga företag gör. Tester har därmed genomförts för att kontrollera skillnader i 

företags branschtillhörighet. Studien kan därmed statistiskt säkerställa att industriföretags 

utdelningsverksamhet påverkar investeringsverksamheten i högre grad än företag inom andra 

branscher.  
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5. Diskussion  
I detta avsnitt presenteras möjliga förklaringar som grundar sig på studiens resultat. Precis som 

tidigare studier uppmärksammat (Floyd et al., 2013) så har denna studie kunnat konstatera att 

aktieutdelningarna ökar. För observerade företag under perioden 2000-2012 har 

utdelningsandelen en genomsnittlig ökning med cirka 2,4% per år och den faktiska 

aktieutdelningen har en genomsnittlig ökning med cirka 8,1% per år. Den prognosticerade 

trendlinjen visar inga tecken på att aktieutdelningarna kommer att minska (se Figur 1). Att 

aktieutdelningar har ökat mer än investeringar stärks av tidigare teorier som poängterar 

aktieutdelningars betydelse för företag (Brav et al., 2005; Floyd et al., 2013; Ross, 1977), samt 

att företag hellre minskar investeringar än att minska på utdelningen (Brav et al., 2005). Att 

studien finner bevis för att utdelningsandelen har en negativ påverkan på företags 

investeringsverksamhet är inte något som är önskvärt för företag. Att utdelningsandel påverkar 

investeringsverksamheten negativt kan i sin tur påverka företags framtida tillväxt (Donaldson, 

1961). Om företag prioriterar aktieutdelningar framför investeringar kan det även leda till 

konsekvenser för företags produktivitet samt dess konkurrenskraft.  

 

Resultatet av uppdelningen avseende företagsstorlek finner ett negativt samband för 

aktieutdelningars påverkan på investeringsverksamheten för små företag. För de stora företagen 

finner däremot studien inga signifikanta samband, vilket kan ha flera möjliga förklaringar. Att 

utdelningsandelen är högre för studiens stora företags än för de små företag kan resoneras kring 

gapet mellan ägare och ledning. Gapet är större för stora företag än för mindre. I stora företag är 

ägarspridningen ofta större, det finns ofta en högre grad av institutionella investerare som är 

intresserade av kortsiktig avkastning. Dessa investerare har därmed incitament att driva upp 

aktieutdelningarna. Glappet mellan ägare och ledning kan därför förklara skillnaderna i 

utdelningsandelen för denna studie, att stora företag har en högre grad av aktieutdelningar än vad 

de små företagen har. Ytterligare förklaringar till att stora företag betalar högre grad av 

aktieutdelningar kan också förklaras av att företag använder långsiktig finansplanering och 

därmed undviker situationer att minska på aktieutdelningar (Lintner, 1956). Då 

skuldsättningsgraden har en signifikant påverkan på investeringsverksamheten kan ett 

resonemang föras att små företag inte har samma finansiella flexibilitet som stora företag. I dessa 

fall kan små företags likviditet samt möjligheten till extern finansiering vara avgörande för 
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investeringsverksamheten. Enligt “pecking-order” teorin föredrar företag intern finansiering 

framför extern varpå aktieutdelningar skulle kunna påverka investeringar negativt. Huruvida 

företag föredrar internt kapital framför externt går inte att fastställa genom studiens resultat. 

Enligt Frank och Goyal (2003) föredrar företag däremot externt kapital varpå det kan tänkas att 

små företag är mer beroende av extern finansiering med hänsyn till skuldsättningsgradens 

signifikanta påverkan på investeringsverksamheten.  

 

Signifikanta resultat visar att aktieutdelningar påverkar investeringsverksamheten i högre grad 

för företag inom industrisektorn. Dessa företag kan ses som mer investeringsbenägna varpå 

regressionen uppmärksammat ett samband mellan industriföretags utdelningsandel och dess 

investeringskvot. Alltför höga nivåer av aktieutdelningar leder därmed till att industriföretagens 

investeringsverksamhet påverkas negativt. Företag inom industrisektorn uppmärksammas också i 

studier av Lintner (1956) och Floyd et al. (2013) som menar på att utdelningspolitiken inom 

industrisektorn kan variera i högre grad än övriga branscher samt att branschen som sådan skiljer 

sig åt från andra branscher gällande utdelningspolitiken. Det bekymrande för studiens upptäckter 

är att av studiens 362 företagsobservationer studeras i den multivariata regressionsanalysen är 

147 klassificerade som industriföretag enligt GISC. Av de 30 största företagen noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm för perioden 2000-2012 är således cirka 40,1% av företagen 

verksamma inom industrisektorn. Denna stora exponering av industriföretag leder till att Nasdaq 

OMX Stockholm indirekt påverkas av företagens utdelningspolitik. Att 

investeringsverksamheten inom industrisektorn påverkas i högre grad negativt av 

aktieutdelningar än vad övriga sektorer gör är inte en önskvärd utveckling då Sverige har en stor 

industrisektor. Ett resonemang kan här föras gällande investeringsverksverksamhetens påverkan 

på företagens produktivitet och tillväxt. Donaldson (1961) visar att företag är beroende av 

investeringar för att skapa tillväxt. Denna studies resultat visar på att en ökad utveckling av 

aktieutdelningar leder till minskad investeringsverksamhet, främst för företag inom 

industrisektorn. Med hänsyn till studien av Donaldson så skulle denna utveckling påverka ett 

företags tillväxt negativt (Donaldson, 1961).  
 

Börsvärde och årets resultat är två variabler som har en påverkan på investeringsverksamheten 

för industriföretag (Tabell 5 Panel 5C), något som inte uppmärksammats i tidigare regressioner. 

Att börsvärde och årets resultat är två variabler som har en påverkan på 
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investeringsverksamheten är svårt att finna svar på endast utifrån studiens resultat. En möjlig 

förklaring till börsvärdets påverkan kan vara att industriföretagens storlek underlättar för dess 

investeringsverksamhet i situationer där extern finansiering är aktuell. Industriföretag besitter 

generellt sett en relativt stor tillgångssida. Risken vid utlåning till industriföretag vägs då upp av 

den tillgångsbas som finns och kan ses som en viss säkerhet. Förklaringar till de icke existerande 

sambandet mellan utdelningsandel och investeringskvot för icke industriföretag samt det låga 

förklaringsvärdet skulle kunna förklaras med stora skillnader företagen emellan. I Tabell 5 skiljer 

sig förklaringsvärdet mellan Panel 5C och Panel 5D. Denna skillnad kan förklaras att företagen i 

Panel 5C är en mer homogen grupp av företag. I Panel 5D är det en stor spridning mellan 

företagens sektorstillhörighet.  

 

Som framgår i Tabell 4 regression (6) finner studien inga signifikanta resultat gällande samband 

för aktieutdelningars påverkan på företags investeringsverksamhet för hela urvalet när hänsyn tas 

till samtliga kontrollvariabler och dummyvariabler. Här kan dock vissa enskilda variabler 

påverka signifikansnivån negativt. Studien bedömer ändå att det finns signifikanta samband 

mellan utdelningsgraden och investeringskvoten med hänsyn till det resultat som framgår i 

Tabell 4 regression (1) - (5). Att acceptera resultaten trots det låga förklaringsvärdet kan 

motiveras genom studiens urval och val av kontrollvariabler. För att kunna uppnå ett högre 

förklaringsvärde behöver ytterligare variabler identifieras och läggas till i analysen. I praktiken 

är detta dock svårt, då ytterligare variabler som behövs ofta är av mer kvalitativ karaktär och 

därmed svåra att mäta. Vid ett större urval samt andra kontrollvariabler kanske förklaringsvärdet 

hade kunnat bli mer tillfredsställande.  

 

Något som bör nämnas gällande studiens resultat är att investeringar inte alltid behöver bero på 

utdelningarna för samma räkenskapsår. Beslut om investeringar kan fattas ett antal år innan de 

faktiskt genomförs och därför vara kopplade till aktieutdelningar som gäller för ett annat år. 

Detta är svårt att kontrollera och något som denna studie inte har tagit hänsyn till då denna studie 

endast har fokuserat på sambandet för aktieutdelningar och investeringar för respektive år, denna 

förskjutning är ändå viktig att ha i åtanke. 
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6. Slutsats 
Denna studie undersöker sambandet mellan företags aktieutdelningar och 

investeringsverksamhet genom att studera data avseende 390 företagsobservationer på Nasdaq 

OMX Stockholm under perioden 2000-2012. Studien visar att företags utdelningsandel har en 

negativ inverkan på företags investeringsverksamhet. På sikt kan denna utveckling få negativa 

konsekvenser för företagens tillväxt och konkurrenskraft. Resultatet visar även skillnader inom 

företagsstorlek gällande sambandet mellan utdelningsandel och investeringsverksamhet. För 

studiens små företag finns ett negativt statistiskt signifikant samband mellan utdelningsandel och 

investeringskvot, något som inte med statistisk säkerhet kan visas för urvalets stora företag. 

Genom att klassificera företagen för respektive bransch erhålls resultat som påvisar 

branschspecifika skillnader. Resultatet visar en högre signifikans för företag inom 

industrisektorn. Dessa resultat kvarstår efter att robusthetstester har genomförts. 

 

För vidare studier föreslås ett större urval där mindre företag studeras (förslagsvis företag 

noterade som Small Cap och Mid Cap på Nasdaq OMX Stockholm) eftersom studiens resultat 

kan visa signifikans för studiens små företag. Vidare föreslås också en djupare analys i hur 

företagen styrs genom att studera bolagsstyrning och aktieägarskap för att förstå 

företagsledningars och aktieägares syn på aktieutdelningar. Att genomföra motsvarande studier 

för andra marknader är också av intresse.  
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