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Abstract 

This paper provides evidence on Swedish payout policy during the past 20 years (1992-2012). 

The sample data consists of companies that were listed on Stockholm Stock Exchange (SSE) 

“Large”, “Mid” or “Small Cap” list during spring 2014. We show that repurchases of shares 

still represents a small proportion of the total payout, which contradicts results from other 

international studies. The dividends therefore still constitute the bulk of the total payments. 

We document a drop in net income during the financial crisis followed by reduced payments 

during 2008-2009. Repurchases decrease significantly during this period to virtually absent; 

confirming previous studies that argue that repurchases are a more flexible payout method 

than dividends. 

  

Keywords: Corporate finance, payout policy, dividends, stock repurchases, payout ratio, total 

payout ratio, Stockholm Stock Exchange (SSE). 

Sammanfattning 

Följande uppsats undersöker hur svensk utbetalningspolitik har utvecklats under åren 1992-

2012. Urvalet består av de företag som under våren 2014 var noterade på Stockholmsbörsens 

“Large”, “Mid” eller “Small Cap” lista. Återköpens andel av den totala utbetalningsandelen 

visar sig inte vara lika hög som andra internationella studier har visat. Det är istället 

utdelningarna som utgör merparten av de totala utbetalningarna. Däremot så har andelen 

företag som enbart delar ut minskat trots att utdelningarna ökat, vilket också styrks av resultat 

från tidigare studier. Lägre nettoresultat under finanskrisen följs av minskade utbetalningar 

under 2008-2009. Återköpen minskar under denna period markant till att i stort sätt utebli, 

vilket bekräftar tidigare studier. 

  

Nyckelord: Finansiell ekonomi, utbetalningspolitik, utdelningspolitik, aktieutdelning, återköp, 

utdelningsandel, utbetalningsandel, Stockholmsbörsen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett av de viktigaste finansiella beslut som företagsledare möter avser företagets 

utbetalningspolitik (Baker och Powell, 1999). Utbetalningspolitiken handlar i första hand om 

hur stor del av vinsten som ska delas ut till aktieägarna respektive återinvesteras i 

verksamheten och i andra hand, valet mellan de olika utbetalningsalternativen som finns 

tillgängliga. När ett aktiebolag har vinstmedel eller andra överskott i form av fritt eget kapital 

kan det antingen använda detta till investeringar, göra återköp av aktier eller dela ut till 

aktieägarna (Brealey et al., 2011). Varför företag betalar utdelningar har dock länge varit en 

omdebatterad fråga. Miller och Modigliani (1961) hävdar, bortsett från skatter och andra 

friktioner, att investerare och företag bör förhålla sig likgiltiga till utbetalningar och med 

skatter och andra transaktionskostnader i åtanke så är det än svårare att förstå varför företag 

lämnar utdelningar (Black, 1976). Varför företag betalar utdelningar är också mer 

förbryllande idag med tanke på att det numera är möjligt för företag att återköpa sina egna 

aktier vilket är ett alternativ för att disponera vinstmedel som erbjuder större flexibilitet och 

skattefördelar (DeAngelo et al., 2008; Skinner, 2008). 

  

Flera studier har genomförts för att studera om utbetalningspolitiken förändrats över tid och 

hur företag väljer att variera sina utbetalningar med återköp och utdelningar. I en amerikansk 

studie av Floyd et al. (2013) studeras utbetalningarnas utveckling hos företag på den 

amerikanska marknaden under perioden 1980-2011. Där observeras en tydlig minskning av 

andelen utdelningar i förhållande till återköp. Detta resultat styrks av Fama och French studie 

från 2001 som även den visar en tydlig trend till lägre utdelningar. Något som står i kontrast 

till svenska mediers rapportering om ökade aktieutdelningar på senare år. Stockholmsbörsens 

företag förväntas tillsammans under våren 2014 dela ut utdelningar för motsvarande 166 

miljarder svenska kronor, vilket innebär en trefaldig ökning sedan 1999 (Dahlberg, 2013; 

Östlund, 2014). Det som inte har ökat lika mycket är dock vinsterna, vilket kan leda till 

problem eftersom ett företags utdelningar och resultat är tydligt sammankopplade (Lintner, 

1956; Fama och Babiak, 1968). Om aktieutdelningarna ökar i snabbare takt än företagens 

vinster är det inte hållbart över tid. För Stockholmsbörsens 60 största företag har utdelningen 

per aktie i genomsnitt ökat med 5,9 procent per år under de senaste tre åren och om detta 

jämförs med vinsten per aktie för samma företag under samma period har denna minskat med 
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i genomsnitt 2,1 procent per år (Östlund, 2014). Samtidigt är det endast en mindre andel av 

aktieägarna som reagerar på bolagsstämmorna över den rådande utbetalningspolitiken, vilket 

är oroväckande eftersom de ökade utdelningarna ger upphov till att mindre kapital blir över 

till forskning och utveckling samt andra viktiga investeringar (Tidningarnas Telegrambyrå, 

2014). 

  

När utdelningar och återköp diskuteras bör även företagens finansieringsalternativ belysas. 

Företag kan välja mellan internt och externt kapital och med tanke på de 

transaktionskostnader och informationsasymmetrier som förekommer i praktiken är internt 

kapital alltid fördelaktigare än externt. Detta leder till att företag i första hand väljer att 

finansiera sina investeringar med interna medel vilket borde innebära vissa begränsningar i 

utbetalningsandelen till aktieägarna (Myers och Majluf, 1984). Samtidigt visar forskning att 

företagsledare är tveksamma till att minska utdelningarna då en minskning ofta påverkar 

aktiekursen. Företagsledningar undviker därför att sänka utdelningen trots att företaget det 

aktuella året har visat ett negativt resultat (Brav et al., 2005). En sänkning av utdelningen sker 

i regel endast om det är absolut nödvändigt eftersom det inte signalerar önskvärda nyheter till 

marknaden (Ross, 1977). Ett fortsatt sådant restriktivt synsätt på utbetalningspolitik kan 

tänkas få implikationer för företagets framtida investeringsmöjligheter. Om det hade rått 

perfekta marknadsförhållanden så hade dessa frågor inte utgjort några problem eftersom valet 

inte skulle ha någon effekt på marknadsvärdet (Miller och Modigliani, 1961). I praktiken är 

det dock tämligen annorlunda, vilket visar sig i bland annat Asquith och Mullins (1986) studie 

där många av de tillfrågade investerarna ansåg att en hög utdelningsandel ökar företagets 

trovärdighet och signalerar en god framtidstro från företagsledningen vilket kan leda till att 

aktiekursen ökar. Författarna menar också att investerare ofta utövar påtryckning på 

företagsledningar i ett försök att öka utbetalningarna eftersom det kan finnas en misstro till 

densamma där denna inte kan komma att spendera det fria kassaflödet på ett klokt sätt.  

1.2 Problemformulering och förväntat utfall 

Inom den finansiella ekonomin råder det enighet om att företagsledningar bör ha som 

målsättning att skapa högsta möjliga välstånd för dess aktieägare. Detta välstånd är dock 

någonting som kan påverkas av vilken tidshorisont företagsledningen väljer att arbeta med. 

Ett högt välstånd till aktieägarna kan möjliggöras på kort sikt genom stora utbetalningar varje 

år, antingen i form av utdelningar eller återköp, eller på lång sikt genom en mer restriktiv 



 

 6 

utbetalningspolitik och återinvestering av vinstmedel i företaget som sedermera kan öka 

aktiekursen. 

 

Att media rapporterar om utdelningsrekord på Stockholmsbörsen under våren 2014 kan 

följaktligen tolkas som att utvecklingen för tillfället drivs av ett allt mer kortsiktigt 

förhållningssätt där investeringar prioriteras i andra hand. Då företagens vinster inte heller 

sägs öka i samma takt som utdelningarna, borde detta vara följden av en mer generös 

utbetalningspolitik och därmed en ökad utbetalningsandel. Om det endast råder höga 

utbetalningsandelar under kortare tidsperioder så utgör det i allmänhet inga problem, men om 

utvecklingen går mot historiskt höga utbetalningsandelar som visar sig vara ihållande kan 

detta leda till finansieringssvårigheter för företagen, då det finns risk för att viktiga 

investeringar ignoreras på grund av kapitalbrist. Den eventuella ökning av utbetalningsandel 

som skett under senare år kan därmed resultera i att välståndet till aktieägarna minskas på sikt, 

och på så vis åsidosätter den fundamentala ansatsen om aktiebolags välståndskapande. 

Eftersom att media enbart rapporterar om utdelningarnas tillväxt är det även intressant att 

inkludera återköpens påverkan, då dessa också distribuerar kapital till aktieägarna, för att visa 

om dessa ytterligare bidrar till en högre utbetalningsandel. Vidare så har det utförts flertalet 

internationella studier1 som påvisat trender inom utbetalningspolitik, men få studier har 

genomförts på den svenska marknaden2. Vilket skapar incitament för att undersöka den 

svenska marknaden och jämföra utvecklingen med resultat från andra internationella studier 

och marknader.  

 

Då skillnaderna mellan olika marknaders lagar och regleringar idag är förhållandevis få, 

tillsammans med en ökad globalisering och allt mer sammankopplade marknader, är det 

troligt att liknande resultat som påvisats i tidigare internationella studier även konstateras i 

denna studie. Det vill säga att andelen företag som delar ut minskar samtidigt som de faktiska 

utdelningarna ökar, och att aktieåterköpen blir allt vanligare. Det är även detta utfall som 

författarna anser vara det mest troliga för denna studie. 

                                                                                                                                                   
 
1 Fama och French, 2001; Floyd et al., 2013; Grullon och Michaely, 2002; Leary och Michaely, 2011; Michaely 
och Roberts, 2012; Skinner, 2008; Von Eije och Megginson, 2007. 
2 Författarna har endast funnit en studie (som är publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift) som berör 2 Författarna har endast funnit en studie (som är publicerad i en ansedd vetenskaplig tidskrift) som berör 
utbetalningspolitik på den svenska marknaden. Det är en artikel av Von Eije och Megginson från 2007 där data 
över svenska utbetalningar har aggregerats tillsammans med övriga EU-länder. 
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1.3 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att undersöka hur utbetalningspolitiken (eng. “payout policy”) i 

svenska börsnoterade företag har förändrats under en 20-årsperiod. Genom att studera den 

historiska utbetalningsandelen och de aggregerade utbetalningarna kan förhållandet mellan 

utdelningar, återköp och nettoresultat studeras. Uppsatsen ämnar således undersöka om det 

skett förändringar i utbetalningspolitiken över tid och om eventuella förändringar som skett 

internationellt även återfinns i den svenska utvecklingen. 

2 Teoretiskt ramverk 

För att på ett mer underbyggt vis kunna analysera och diskutera den historiska 

utbetalningspolitiken i svenska börsbolag har nedanstående presenterade teorier och tidigare 

studier valts ut som utgångspunkt. Detta teoretiska ramverk ämnar således förklara de 

bakomliggande faktorerna till företags utbetalningsbeslut. 

2.1 Lintners modell 

Lintner anses vara en av de personer som lade grunden för det moderna synsättet inom 

utbetalningspolitik (Brav et al., 2005). I sin artikel från 1956 studerade Lintner 28 

amerikanska industriföretag för att identifiera vilka variabler som skulle kunna tänkas ha en 

inverkan på beslut om företagens utbetalningspolitik. Urvalet bestod av industriföretag på 

grund av två anledningar. Dels för att det vid den tidpunkten fanns en förhållandevis liten 

andel tidigare forskning på den aktuella typen av företag och dels för att utbetalningspolitiken 

inom branschen var påtagligt varierande. Lintner visade att företag tenderar att ha ett 

långsiktigt mål för utdelningsandelen som tar hänsyn till företagets resultat och storleken på 

det positiva nettonuvärdes projekt som företaget har för tillfället. Vidare visade Lintner att 

enstaka resultatökningar inte förändrar utbetalningspolitiken förrän företagsledningen kan se 

att de nya resultatnivåerna är hållbara och realistiska. Detta menar Lintner skapar en 

eftersläpningseffekt, där utdelningar över tid anpassar sig efter resultatet. Det fanns dock olika 

tillvägagångssätt för att bedöma hur lång tidsperiod som ansågs vara lämplig för att öka 

utdelningen. Ett fåtal av de undersökta företagen ansåg att justeringar i utdelningar skulle ske 

var tredje år, medan majoriteten ansåg att justeringar varje år var att föredra. Dessa skillnader 
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berodde, enligt Lintner, på faktorer som företagsmål, erfarenhet och verksamhetsmönster.  

Eftersom Lintner observerade att resultat hade en tydlig sammankoppling med utbetalning 

utformades en modell där utbetalningspolitiken i huvudsak består av två parametrar: (1) den 

eftersträvade utdelningsandelen och (2) den hastighet med vilken den nuvarande utdelningen 

anpassar sig till den målsatta utdelningsandelen (Lintner, 1956). Om utbetalningarna på den 

svenska marknaden tenderar att följa ett eftersläpande mönster relativt till resultaten kan 

Lintners modell skänka viktiga insikter om varför så är fallet.  

2.2 Modigliani och Millers irrelevansteorem 

Även Modigliani och Miller (1958, 1961, 1963) har tillsammans, i likhet med Lintner, 

bidragit till forskningen inom ämnesområdet finansiering och inte minst till de aspekter som 

rör utbetalningspolitik (Brav et al., 2005). Det som idag uppfattas som Modigliani-Miller-

teoremet innefattar i huvudsak fyra viktiga slutsatser från en rad publicerade artiklar. 

Sammanfattningsvis gäller, under vissa antagna förutsättningar; att ett företags 

skuldsättningsgrad inte påverkar dess marknadsvärde, att skuldsättningsgraden inte påverkar 

den genomsnittliga kapitalkostnaden, att marknadsvärdet är oberoende av ett företags 

utbetalningspolitik och att aktieägare är likgiltiga gällande företagets finansieringspolicy. 

  

I den här uppsatsen är framförallt artikeln från 1961 relevant, d.v.s. där Miller och Modigliani 

kritiserar utbetalningspolitiken genom att hävda att den är irrelevant förutsatt att det råder 

perfekta marknadsförhållanden. Vad Miller och Modigliani menar med perfekta 

marknadsförhållanden är: (1) perfekta kapitalmarknader (all information finns tillgänglig för 

alla aktörer på marknaden), (2) investerare agerar rationellt, (3) det råder perfekt visshet om 

framtida intäkter och (4) skatter och transaktionskostnader bortses. Med dessa antaganden 

argumenterar författarna för att utdelningar inte borde påverka företagets värde. Miller och 

Modigliani anser att investerare inte borde värdesätta utdelningar framför kapitalvinster och 

vice versa. Det investerarna vill ha är hög avkastning, antingen i form av utdelning, återköp 

eller återinvestering av vinstmedel som på sikt kan leda till en ökad aktiekurs. Investerare 

borde därför förhålla sig likgiltiga till hur avkastningen uppkommer. För att exemplifiera 

resonemanget kan ett hypotetiskt företag som ger utdelning studeras: när utdelning betalas ut 

så minskar värdet på aktien med utdelningens nominella värde. Det totala värdet d.v.s. 

utdelning inklusive aktiens värde blir detsamma. Skillnaden ligger i om värdet stannar i 

företaget som balanserad vinst eller om aktieägaren får ut värdet genom en aktieutdelning, i 
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det sistnämnda fallet får aktieägaren ett mindre värde på sina kvarvarande aktier. Miller och 

Modigliani erkänner att deras teorem är känsligt för implikationer, i och med de fyra 

grundläggande antagandena, men då dessa implikationer är svåra att definiera så anser 

författarna att teoremet inte kan nonchaleras (Miller och Modigliani, 1961). Miller och 

Modigliani (1961) teori om att utbetalningarnas irrelevans har tillsammans med andra studier 

(bl.a. Jensen, 1986) utmynnat i substitutionshypotesen vilken menar att utdelningar och 

återköp är perfekta substitut för varandra, givet antagandet om perfekta kapitalmarknader 

(Grullon och Michaely, 2002). Det finns dock studier som pekar på motsatsen bl.a. Allen et 

al. (2000) som utvecklar en modell där aktieåterköp och utdelningar inte likställs med 

varandra eftersom den senare utbetalningsmetoden i större utsträckning lockar institutionella 

investerare som är ute efter jämna utdelningar över tid. 

  

Det har dock riktas omfattande kritik mot Modigliani och Miller och då kanske främst av 

DeAngelo och DeAngelo (2006). Författarna hävdar i sin artikel att utbetalningspolitik har 

samma betydelse som investeringspolicy även på en effektiv marknad. DeAngelo och 

DeAngelo (2007) menar även att den pedagogiska ansats som presenteras av Modigliani och 

Miller (1961), där företagsledare endast behöver fokusera på investeringsbeslut med högst 

nettonuvärde samtidigt som utbetalningspolitiken kan ignoreras eftersom den är irrelevant, är 

direkt missvisande. Istället menar författarna att forskning om utbetalningspolitik bör handla 

om frågan “när ska företagen dela ut?” istället för det tidigare fokus “om företagen ska dela 

ut” (DeAngelo och DeAngelo, 2007). Då Modigliani och Millers teori om utbetalningarnas 

irrelevans är baserad på en relativt generaliserande bild av verkligheten, som en följd av de 

grundläggande antagandena, är det av intresse att studera om det finns några tecken på denna 

utbetalningsirrelevans hos svenska börsföretagen i denna studie. Irrelevansteoremet 

tillsammans med substitutionshypotesen skulle även kunna tänkas bidra till en förklaring om 

återköp och utdelningar utgör motsvarande andel av de totala utbetalningarna. 

2.3 Pecking-order teorin  

Eftersom utbetalningspolitik kan påverka företags investeringsverksamhet, som nämnts ovan, 

är även teorier om detta relevant för denna studie. Pecking-order teorin som utvecklades av 

Myers och Majluf (1984) syftar till att förklara hur företag prioriterar sina finansieringskällor. 

Pecking-order teorin är en följd av asymmetrisk information. Företagsledare vet mer om 

företagen än utomstående investerare vilket blir extra tydligt när företagsledare presenterar 
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information till marknaden och aktiekursen påverkas (Myers och Majluf, 1984). Asymmetrisk 

information påverkar valet mellan intern och extern finansiering. Vilket leder till en hierarki 

där investeringar i första hand finansieras med internt kapital i form av internt genererade 

vinstmedel; därefter genom nyteckning av lån och i sista hand genom nyemissioner. 

Nyemissioner antas i sista hand av företag som i regel inte kan låna mer pengar (Myers och 

Majluf, 1984). Internt genererat kapital är mindre riskfyllt och kostsamt än externt kapital 

vilket även förklarar varför de mest lönsamma företagen i allmänhet lånar mindre. Kapital 

som internt genererade vinstmedel ger upphov till är också förknippade med lägre 

informations- och transaktionskostnader. Teorin menar också att företagsledare anpassar sina 

utbetalningsmål till investeringsmöjligheterna och försöker att undvika förändringar i 

utbetalningarna (Brealey et al., 2011). Eftersom denna teori hävdar att företagsledare strävar 

efter att undfly förändringar av utbetalningarna samtidigt som intern finansiering värdesätts 

högst kan teorin ge insikter om varför företagen i denna studie väljer att ha jämna 

utbetalningar under stabila år och varför de sänker utbetalningarna vid sämre år för att kunna 

finansiera verksamheten med internt kapital.  

2.4 Principal-agent teorin  

Inom ekonomisk teori och forskning diskuteras det även ofta om en övergripande principal-

agent teori. Enligt teorin så är alla människor nyttomaximerare och därför kommer chefer och 

personal att motiveras av egna intressen. Denna teori menar att när ägandet och kontrollen av 

ett företag är åtskilda så kommer det att uppstå agentkostnader. Dessa kostnader uppstår som 

följd av en intressekonflikt mellan principalen och agenten i företaget (Jensen och Meckling, 

1976). Exempel på agentkostnader kan vara att “agenten” vill ha en så hög lön som möjligt 

till skillnad från företaget, och principalen, som gynnas av att ge ut en så låg lön som möjligt 

så att kostnaderna minskar. Detta leder således till en intressekonflikt mellan agenten och 

principalen. En koppling till utbetalningspolitik möjliggörs genom att exempelvis applicera 

den på fallet med aktieoptioner för företagsledningar, där det skapas incitament för att öka 

aktiekursen med hjälp av utdelningar och återköp. På så vis skulle också en agent, i det här 

fallet en företagsledare, ha möjlighet att öka den personliga vinsten (Hall och Murphy, 2003). 

I och med att tidigare studier (bl.a. Asquith och Mullins, 1986) har visat att ökade 

utbetalningar också tenderar att öka aktiepriset så skulle bonusprogram i form av 

aktieoptioner kunna skapa incitament för kortsiktighet hos företagsledningen.  
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2.5 Free Cash Flow Hypothesis 

Till denna principal-agent teorin kan även “Free Cash Flow Hypothesis”, härefter benämnd 

som FCF-hypotesen, kopplas samman. Denna hypotes av Jensen menar att i takt med att det 

fria kassaflödet ökar så ökar också företagsledningens handlingsfrihet (Jensen, 1986). Det fria 

kassaflödet ger således företagsledningen möjligheter till att göra egennyttiga förvärv vilket 

skapar problem i enlighet med principal-agent teorin. I och med detta finns det incitament för 

principalen att minska det fria kassaflödet, via utbetalning, och på så vis även minska på 

agentkostnaderna. Denna teori tillsammans med principal-agent teorin kan vara viktiga 

förklaringar till varför företag i så pass stor utsträckning väljer att betala ut kapital i form av 

utdelningar och återköp. Det är också därför dessa teorier har inkluderats i studien för att 

underbygga resonemangen i resultat- och analysdelen.  

2.6 Signaleringshypotesen 

Något som ytterligare styrker påståendet att företag bör betala ut delar av det fria kassaflödet 

är Ross (1977) signaleringshypotes som menar att utdelningar är ett sätt för företag att 

kommunicera med marknaden och dess aktörer. Denna teori förklarar utdelningarnas 

betydelse som kommunikationsmedium till företagets investerare. När företag tillkännager 

kommande utdelningar och utbetalningar så skickar företaget på så vis signaler till 

marknaden. En ökning av utdelningar tolkas av investerare och övriga intressenter som att 

företagsledningen är positivt inställd till framtiden och förväntar sig framtida goda resultat. 

Medan en minskad utdelning visar på en mera pessimistisk syn på företagets ekonomiska 

situation (Ross, 1977). När Ross publicerade sin artikel låg fokus på utdelningar men teorin 

går även att applicera på återköp av aktier med samma resultat. Återköp tolkas på marknaden 

som att företagsledningen anser att aktien är undervärderad och signalen som följaktligen 

sänds ut är att aktien borde öka i pris (Asquith och Mullins, 1986). Grunden till hela teorin 

bygger, i likhet med pecking-order teorin, på antagandet om asymmetrisk information mellan 

företagsledning och investerare. Företagsledningen har bättre tillgång till information än 

investerare så därför reagerar marknaden när viktiga tillkännagivanden sker. 

Signaleringshypotesen återfinns ofta som väsentlig förklaring i vetenskaplig forskning (bl.a. 

Brav et al., 2005) till varför företag betalar utbetalningar.  Det är därför betydelsefullt att även 

i denna studie inkludera signaleringshypotesen för att kunna analysera och dra relevanta 

slutsatser kring studiens resultat. 
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2.7 Tidigare forskning 

Signaleringshypotesen tillsammans med andra tidigare nämnda teorier återfinns i flertalet 

studier som undersöker utbetalningspolitik, där det främst är den amerikanska marknaden som 

har studerats. Dessa studier är bl.a. Floyd et al. (2013) och Fama och French (2001) vilka 

visar att andelen företag som haft återköp ökat i förhållande till de som haft utdelningar men 

under olika tidsperioder. Fama och French (2001) tolkar sina resultat som att utdelningarna är 

på väg att försvinna. Något som dock Floyd et al. (2013) motsätter sig eftersom deras studie 

visar att summan av utdelningarna har ökat under de senaste tio åren trots att andelen som 

endast betalar utdelningar har minskat, vilket styrks av DeAngelo et al. (2004). Flera studier 

pekar dock entydigt på att andelen av de företag som utfört återköp har ökat under senare år 

på den amerikanska marknaden (Skinner, 2008; Grullon och Michaely, 2002; Brav et al., 

2005). Liknande resultat återfinns även i Von Eije och Megginson (2007) studie av 

europeiska företag som studerar utbetalningspolitiken i industriella företag från de 15 länder 

som var medlemmar i EU före maj 2004, där Sverige även utgjorde en del av aggregerade 

data. Författarna finner att andelen europeiska företag som betalar utdelning har minskat 

betydligt under senare år. Detta samtidigt som de aggregerade utdelningarna har ökat i likhet 

med amerikanska företag (Floyd et al., 2013). Dessutom minskar andelen europeiska företag 

som betalar utdelningar kontinuerligt samtidigt som återköpen har ökat stadigt. Författarna 

kan dock presentera flera resultat som visar hur utbetalningspolitiken skiljer sig åt mellan 

Europa och USA. En sådan skillnad är att amerikanska företag var betydligt tidigare än 

europeiska företag med återköp i stor skala. Det ska också tydliggöras att Von Eije och 

Megginsons (2007) data från svenska marknaden inte kan studeras enskilt eftersom den har 

aggregerats tillsammans med data för en rad andra EU-länder, något som ytterligare påvisar 

behovet av en studie som denna för att undersöka svensk utbetalningspolitik. 

  

Den utveckling där summan av utdelningarna ökar, trots att de företag som delar ut blir färre, 

förklaras av Floyd et al. (2013) som en följd av principal-agent teorin och FCF-hypotesen för 

industriella företag och av signaleringshypotesen för finansiella företag. När det gäller återköp 

diskuteras skattefördelar som orsak av Floyd et al. (2013) till att företag väljer att göra 

återköp, men det anses inte vara den huvudsakliga drivkraften. Istället diskuteras att 

återköpens större flexibilitet som en potentiell orsak. Floyd et al. (2013) menar också att 

främst industriella företags ovilja att minska utdelningar stärks med tiden men att dessa 

företag även sällan höjer utdelningarna. När överlikviditet finns används istället återköp som 
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utbetalningsalternativ. Företagsledningars ovilja att minska utdelningarna överensstämmer 

också med en rad resultat från andra forskningsartiklar på området (Lintner, 1956; Brav et al., 

2005; Michaely och Roberts, 2012; Leary och Michaely, 2011). Senare studier har också visat 

att tidigare utdelningar utgör viktiga referenspunkter inför kommande års utdelning, vilket 

kan tänkas förklara företagsledningars defensiva inställning till en ökning av densamma 

(Baker och Wurgler, 2012). Ovan nämnda studier bidrar till att fler motiverade resonemang 

kan dras utifrån denna studies resultat. Dessa studier möjliggör även att en jämförelse kan 

genomföras mellan den svenska och den internationella utbetalningspolitiken, för att se om 

utvecklingen skiljer sig åt. Att återköpen har ökat i förhållande till utdelningarna i de 

internationella studier som studerats talar också för att så skulle vara fallet på den svenska 

marknaden. I den här studien är det troligt att resultat likt Von Eije och Megginsons (2007) 

återfinns, där företagen som betalar utdelningar minskar kontinuerligt.  

2.8 Återköp  

Då utbetalningspolitiken idag i allt större utsträckning omfattar beslut om återköp så är det 

aktuellt med en genomgång av detta utbetalningsalternativ.  Som ett alternativ för företag att 

fördela överskottskapital i form av utdelningar till sina aktieägare kan företag i Sverige 

använda överskottskapital för att köpa tillbaka företagets egna aktier efter en förändring i 

aktiebolagslagen år 2000 (19 kap. Aktiebolagslagen). Anledningen till att återköp 

legaliserades i Sverige var främst för att samma möjligheter skulle gälla för svenska företag 

som för internationella företag. Denna ökade flexibilitet som återköp skulle tillföra var därför 

ur konkurrenssynpunkt viktig för att inte avskräcka utländska investerare (Proposition, 

1999/2000:34). 

  

De återköpta aktierna betecknas som “treasury shares” och kan då antigen säljas vidare om 

företaget behöver kapital eller användas till bonus- eller optionsprogram.  Det vanligaste är 

dock att aktierna makuleras vilket då minskar aktiekapitalet (Brealey et al., 2011). Det finns 

flera tänkbara motiv för varför företag väljer att genomföra återköp. I huvudsak gäller dock 

att återköp signalerar till marknaden att aktien är undervärderad. Värderingen av företaget kan 

således påverkas då vinsten per aktie blir högre och därför i många fall genererar bättre 

nyckeltal bl.a. ett lägre P/E-tal. Andra motiv som också förekommer i tidigare studier är bl.a. 

att justera kapitalstruktur (Grullon och Michaely, 2004), distribuera överskottskapital (Jensen, 

1986), vid lösen av optioner (Dittmar, 2000) samt återköp i avskräckande syfte vid ett 
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eventuellt uppköp (Bagwell och Shoven, 1989). På den amerikanska aktiemarknaden kan det 

även finnas skatteincitament för återköpsprogram framför utdelningar eftersom återköpen 

genererar en högre kapitalvinst som beskattas lägre än utdelningar. I Sverige finns inte 

motsvarande skatteincitament då skattesatsen är densamma för kapitalvinster som för 

utdelningar (30 %). Däremot bör enskilda investerare föredra återköp framför utdelningar 

även i Sverige eftersom reavinstskatten kan skjutas upp till dess att kapitalet realiseras och då 

eventuellt även kvittas mot förluster. Gällande utdelningar tas en källskatt om 30 procent ut 

för investerare på den svenska marknaden med hemvist utanför Sverige, denna skatt är 

däremot ofta reducerad till följd av skatteavtal som Sverige har med andra länder för att 

undvika dubbelbeskattning. Beträffande utdelningar till en utländsk juridisk person med 

hemvist inom EU, tas det inte heller ut någon källskatt på utdelningar om innehavet är 10 

procent eller mer.  I allmänhet gäller dock att även enskilda investerare som är bosatta utanför 

Sverige och utländska juridiska personer inte behöver betala svensk skatt på inkomst av 

kapital. Därför bör utländska investerare generellt sett även på den svenska marknaden 

föredra återköp framför utdelning då de i större utsträckning undviker beskattning på kapitalet 

(De Ridder och Råsbrant, 2014). Återköp kan även ses som en mer flexibel form av 

utbetalning till aktieägarna i jämförelse med en ordinär utdelning som i många fall är 

betydligt svårare att justera. Idag är det också allt vanligare med bonus- och optionsprogram 

som är knutna till aktiekursen, vilka i större utsträckning påverkas positivt av återköp än av 

utdelningar (Hall och Murphy, 2003), där aktiekursen i allmänhet minskar med samma värde 

som summan av utdelningen per aktie. Återköp av egna aktier i Europa skiljer sig också från 

aktieåterköp på den amerikanska marknaden i andra avseenden. Till exempel så kräver EU:s 

medlemsstater godkännande av återköp av egna aktier av aktieägarna på en bolagsstämma, till 

skillnad från amerikansk reglering där det är styrelsen som godkänner återköpsprogrammen. 

EU-länderna har även begränsningar för återköpsprogrammets programlängd och det pris som 

betalas för de återköpta aktierna. Dessutom måste information om återköpstransaktioner 

lämnas regelbundet i flera EU-länder, däribland Sverige (Lee et al., 2010). I Sverige finns det 

även en begränsning för återköpsprogrammens storlek där maximalt en tiondel av samtliga 

aktier i företaget får återköpas (19 kap. 15 § Aktiebolagslagen).   

 

Det finns fyra huvudsakliga sätt att genomföra återköp (Brealey et al., 2011). Den vanligaste 

metoden är att företaget meddelar att det planerar att köpa tillbaka en del av sina aktier på den 

öppna marknaden. Men företag använder ibland ett offentligt erbjudande för att köpa tillbaka 

ett angivet antal aktier till ett fast pris som vanligtvis är satt till cirka 20 procent över den 
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nuvarande marknadsnivån. Aktieägare kan sedan välja om de vill acceptera detta erbjudande. 

Ett tredje sätt är att använda sig av en s.k. holländsk auktion, i detta fall meddelar företaget en 

rad priser till vilka de är beredda att återköpa aktier. Aktieägarna lämnar sedan anbud som 

anger hur många aktier som de vill sälja till varje pris och företaget beräknar därefter lägsta 

pris som de kan köpa det önskade antalet aktier för. Slutligen sker återköp ibland genom 

direkta förhandlingar med en storägare. Det är dock i Sverige endast möjligt att genomföra 

återköp på den öppna marknaden alternativt att genom offentligt erbjudande köpa tillbaka till 

ett fast pris (De Ridder och Råsbrant, 2014). Eftersom skillnader förekommer mellan Sverige 

och andra länder, i form av ytterligare begränsningar för svensk del, så kan möjligen detta ha 

en påverkan på eventuella skillnader för återköp i Sverige gentemot internationella 

motsvarigheter. 

2.9 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket utgör grunden till våra resonemang om varför utbetalningspolitiken 

har utvecklats som den har gjort. Tidig forskning av Miller och Modigliani (1961) visar att 

utbetalningar är irrelevant förutsatt vissa antaganden som sällan gäller i praktiken. Senare 

studier har dock visat att utbetalningspolitik alltjämt är relevant vilket har lett till utvecklandet 

av flera alternativa teorier i ett försök att förklara varför företag fortfarande genomför 

utbetalningar. Signaleringshypotesen, substitutionshypotesen, pecking-order teorin, FCF-

hypotesen, principal-agent teorin och Lintners modell är de teorier som utgör denna studies 

teoretiska ramverk tillsammans med lagar och regleringar. Även aktuella forskningsartiklar 

som undersökt utbetalningspolitik internationellt har tagits i beaktning, där resultat visar att 

återköpen har fått en allt viktigare roll samtidigt som att andelen företag som endast betalar 

utdelningar har minskat. Det är därför troligt att också utbetalningspolitiken i Sverige följer 

samma mönster som tidigare internationella studier har visat. Framförallt så bör de resultat 

som Von Eije och Megginsons (2007) presenterar i författarnas studie om europeiska företag 

(och däribland också svenska) peka på många likheter med denna studies resultat. 

Huvuddragen i Von Eije och Megginsons studie är att andelen företag som delar ut sjunker 

samtidigt som de faktiska utdelningarna ökar, och vad gällande aktieåterköpen så ökar även 

de i snabb takt och blir allt vanligare för varje år som går.  
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3 Metod 

Tidsperioden som undersökts i denna studie är 1992-20123 d.v.s. en 20-årsperiod. Denna har 

valts ut för att på ett trovärdigt sätt ge en helhetsbild av utvecklingen av utbetalningarna i 

Sverige. Om en alltför kort period undersökts så hade inte bara antalet observationer utan 

även den statistiska säkerheten minskat då enstaka år kan ha en stor påverkan. En längre 

tidsperiod leder således till att resultat för enstaka år sätts i relation till flera andra och därför 

kan fånga utvecklingen på ett bättre sätt. Den valda perioden ger även möjlighet att se hur 

utbetalningarna har förändrats under finansiella kriser och vid konjunkturuppgång respektive -

nedgång etc. Om hänsyn tas till liknande studier utförda inom utbetalningspolitik är också 

tidsperioder av denna längd vanligt förekommande (bl.a. Von Eije och Megginson, 2007). 

Studien kommer att avgränsas till företag som under våren 2014 är noterade på Nasdaq OMX 

Stockholm, även benämnd som Stockholmsbörsen. Denna avgränsning leder till att ingen 

hänsyn har tagits till de företag som noterats eller avnoterats under den undersökta perioden. 

Detta tillvägagångssätt valdes för att främst fokusera på de livskraftiga företagen i urvalet 

under hela perioden vilket ansågs passande för denna studie, då dessa företag i regel har en 

starkare tendens till konsekvent utbetalning under flera år. Avsikten i denna studie var att 

inkludera alla företag med tillgänglig data som är noterade på Stockholmsbörsens samtliga 

listor. Det förhållandevis stora urvalet av företag har valts ut för att på ett bra sätt återspegla 

utvecklingen i börsföretagen på Stockholmsbörsen som helhet.  

 

Uppgifter om utdelningar och nettoresultat för perioden 1992-2012 erhölls från den 

internetbaserade databasen Thomson Reuters Datastream (nettoresultat från 1991-2012).4 Den 

aktuella börslistan hämtades från Nasdaq OMX:s Stockholms hemsida (2014-04-03) och 

bestod under perioden av totalt 289 aktieslag och 249 företag. Liksom börslistan erhölls även 

data för återköpen från Nasdaq OMX:s Stockholms hemsida där data insamlades årsvis för 

respektive företag. Data för de totalt 289 aktieslagen utgjordes således av nettoresultat, 

utdelningar och återköp för den aktuella perioden. Företagen med flera aktieslag behandlades 

genom att summera värdet av samtliga aktieslag till ett totalt värde för företaget. Detta 
                                                                                                                                                   
 
3 År 2013 och 2014 har inte inkluderats i undersökningen eftersom data för dessa år inte var komplett i 
databaserna. 
4 Den datatypsbeteckning i Datastream som representerade utdelningarna var “Cash Dividend Paid Total” 
(WC04551). För nettoresultatens datatypsbeteckning gällde “Net Income Available to Common” (WC01751).  
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resulterade i en lista om 243 företag där totalt 6 företag saknade komplett data i databaserna 

vilket medförde att dessa exkluderades. Utdelningar och återköp summerades för respektive 

år och företag för att på så vis kunna möjliggöra beräkningar av en företagsvis total 

utbetalning och utbetalningsandel. De företag som hade negativa nettoresultat för det 

specifika året exkluderades eftersom de skulle ge ett missvisande resultat av 

utbetalningsandelen, i enlighet med Floyd et al. (2013). Ett företag kan dock visa förlust men 

ändå utföra utbetalningar, men då företag med negativa nettoresultat i allmänhet är 

förhindrade från att betala utdelningar och återköp så har företag med negativa nettoresultat 

enbart en liten påverkan på de totala utbetalningarna, som illustreras i bilaga 2, vilket vidare 

motiverar exkluderingen av dessa. Därefter summerades alla resterande nettoresultat, 

utdelningar och återköp separat för att beräkna ett årligt medelvärde av utdelningsandel samt 

utbetalningsandel för de 243 företagen. För en ökad reliabilitet utfördes stickprov där data 

från databaserna jämfördes med företagens årsredovisningar för att minimera risken för 

felaktigheter. Aggregerade data för alla företag med positiva nettoresultat leder till att de 

större företagen i urvalet får ökad betydelse och påverkan på utbetalningsandelen. Detta hade 

kunnat undvikas om aktuella börslistor för varje år hade beaktats eftersom de årsvisa urvalet 

då skulle ökat i antal vilket hade möjliggjort en kategorisering där småföretagen skiljts från 

storföretagen etc. En del av denna problematik har dock minimerats med medianmått för 

perioden. Vid beräkning av utbetalningsandelarnas årliga median genomfördes exkluderingar 

av negativa- och nollvärden d.v.s. företag som inte genomfört några utbetalningar eller 

företag med negativa resultat då dessa skulle bidragit till en skevhet i resultatet (Floyd et al., 

2013). För att tydligare åskådliggöra hur återköpens introduktion (1999) och finanskrisen 

(2008-2009) påverkar urvalet delades perioden upp i olika grupper, före och efter respektive 

händelse, och ett medelvärde beräknades. För att statistiskt säkerställa om det förekom 

skillnader mellan medelvärdena, utfördes parade t-test. Även ett t-test genomfördes på 

andelen återköp i förhållande till de totala utbetalningarna under tidsperioderna 2001-2006 

och 2007-2012. Detta för att undersöka återköpens utbredning under perioden. När ett t-test 

ska utföras måste normalfördelning antas vara gällande i urvalsgruppen som studeras. Detta 

antagande kontrollerades genom att urvalet granskades grafiskt med hjälp av histogram för 

alla individuella år samt alla år tillsammans. Histogrammen visade på normalfördelning i 

samtliga fall och det fanns således ingen anledning att betvivla detta antagande. 

Normalfördelning säkerställdes även i samtliga diagram som presenteras i avsnittet ”resultat 

och analys” genom samma tillvägagångssätt.  
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Utbetalningsandel (eng. “total payout ratio”) definieras i denna studie som en form av utökad 

utdelningsandel (se ekvation 1 nedan). Utbetalningsandelen beräknas genom att förutom 

utdelningar även ta hänsyn till företagens återköp av egna aktier vilket innebär att 

utbetalningsandelen motsvarar utdelningar inklusive återköp dividerat med nettoresultatet för 

motsvarande tidsperiod (se ekvation 2 nedan). Detta möjliggör en ökad jämförbarhet med 

motsvarande studier utförda på andra marknader då det är dessa mått som tidigare använts i 

internationell forskning (Fama och French, 2001; Floyd et al., 2013; Von Eije och 

Megginson, 2007). 

 

(1)   Utdelningsandelen =    !"#$%&'&()*
!"##$%"!"#$%$

 

 

 

(2)   Utbetalningsandelen =    (!"#$%&'&()*  !  Å"#$%ö')
!"##$%"&'(#)#
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4 Resultat och analys 

Nedan presenteras studiens resultat tillsammans med en analytisk diskussion. Eftersom 

utbetalningspolitiken i Europa inte skiljer sig nämnvärt från den amerikanska (Floyd et al., 

2013; Von Eije och Megginson, 2007) förväntas även den svenska utbetalningspolitiken följa 

resultat från tidigare internationella studier. Denna studies resultat pekar dock på flertalet 

avvikelser som medför vårt initiala antagande, om att den svenska utbetalningspolitiken i 

mångt och mycket skulle kunna likställas med den europeiska, delvis förkastas. 

 
Tabell 1: Andel företag i olika grupper, 1992-2012 
Tabell 1 visar antal och andel av de företag som genomfört utbetalningar under perioden samt andelen av urvalet 
som hade positiva nettoresultat det aktuella året. Företagsandelen i de olika kategorierna ”Endast utdelningar”, 
”Utdelningar & Återköp”, ”Återköp” och ”Icke-betalande” baseras på de företag med positiva nettoresultat. I 
kategorin ”Positiva nettoresultat” åskådliggörs andelen av de företag med positiva nettoresultat i förhållande till 
den andel företag i vårt urval som var noterade det aktuella året. I kategorin ”Utdelningar & Återköp” samt 
”Återköp” baseras medelvärdet för perioden 2000-2012 istället för perioden 1992-2012. Detta eftersom att 
återköp innan år 2000 inte var möjligt. 

                      

År Endast utdelningar Utdelningar & 
Återköp Återköp Icke-betalande Positiva 

nettoresultat 
                      

  Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel av 
total 

                      
1992 38 82,6% 0 0,0% 0 0,0% 8 17,4% 46 80,7% 
1993 26 83,9% 0 0,0% 0 0,0% 5 16,1% 31 51,7% 
1994 36 80,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 20,0% 45 67,2% 
1995 50 80,6% 0 0,0% 0 0,0% 12 19,4% 62 87,3% 
1996 53 80,3% 0 0,0% 0 0,0% 13 19,7% 66 66,7% 
1997 71 79,8% 0 0,0% 0 0,0% 18 20,2% 89 74,8% 
1998 83 83,8% 0 0,0% 0 0,0% 16 16,2% 99 75,0% 
1999 91 82,7% 0 0,0% 0 0,0% 19 17,3% 110 71,4% 
2000 81 72,3% 10 8,9% 0 0,0% 21 18,8% 112 70,0% 
2001 71 61,2% 23 19,8% 2 1,7% 20 17,2% 116 69,9% 
2002 61 61,6% 18 18,2% 2 2,0% 18 18,2% 99 56,6% 
2003 61 61,6% 18 18,2% 1 1,0% 19 19,2% 99 54,1% 
2004 71 59,2% 17 14,2% 0 0,0% 32 26,7% 120 62,5% 
2005 100 66,2% 9 6,0% 2 1,3% 40 26,5% 151 68,9% 
2006 115 66,1% 14 8,0% 2 1,1% 43 24,7% 174 77,3% 
2007 108 59,7% 31 17,1% 5 2,8% 37 20,4% 181 76,1% 
2008 114 60,3% 36 19,0% 6 3,2% 33 17,5% 189 78,4% 
2009 106 65,0% 10 6,1% 2 1,2% 45 27,6% 163 67,4% 
2010 115 68,5% 24 14,3% 1 0,6% 28 16,7% 168 69,1% 
2011 128 67,0% 29 15,2% 5 2,6% 29 15,2% 191 78,6% 
2012 129 70,5% 22 12,0% 2 1,1% 30 16,4% 183 75,3% 
                      
1992-
2012 1708 71,1% 261 13,6% 30 1,4% 495 19,6% 2494 70,4% 
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I tabell 1 framgår det tydligt att andelen företag som konsekvent lämnat utbetalning under 

hela perioden varit hög med ett medelvärde på dryga 80 procent. Andelen företag som 

historiskt valt att genomföra utbetalningar har främst påverkats av två händelser. Då det innan 

år 2000 inte var möjligt i Sverige att genomföra återköp av egna aktier var utdelningar det 

enda sättet för företag att betala ut kapital till sina aktieägare, vilket förklarar varför inga 

företag genomförde återköp fram till 2000. När sedan återköp blev lagligt visar sig detta 

genom att andelen av de företag som enbart delar ut minskar från 82,7 procent (1999) till 61,2 

procent (2001). Trots detta så förändras inte andelen icke-betalande vilket följaktligen leder 

till att minskningen av andelen företag som enbart delade ut kan förklaras med en ökning av 

andelen företag som genomförde återköp. Något som visar att återköp till viss del ersätter 

utdelningar, i motsats till substitutionshypotesen och Grullon och Michaely (2002). Den andra 

händelsen sker 2009, i sviterna av finanskrisen, då andelen återköp minskar samtidigt som 

andelen icke-betalande stiger. Anmärkningsvärt är dock att andelen företag med enbart 

utdelningar fortsätter att vara relativ hög, 65 procent (2009), vilket även stämmer överens 

med Floyd et al. (2013) resultat under finanskrisen. 

  

Andelen företag som enbart delar ut minskar något sedan återköp blev tillgängligt som 

utbetalningsalternativ. Denna minskning förklaras av att allt fler företag väljer att dela ut och 

genomföra återköp samtidigt, vilket stärker Dittmar och Dittmar (2004) resonemang om att 

utdelningar i allmänhet inte utesluter återköp. Vilket även visas av att andelen företag som 

enbart gör återköp är låg under hela perioden, där den högsta nivån är 3,2 procent (2008).  

Brav et al. (2005) visar att företagsledare ofta anser att det är viktigt att dela ut för att 

signalera företagets finansiella välmående, vilket talar för signaleringshypotesen betydelse. 

Signaleringshypotesen kan även till stora delar förklara varför de svenska företagen i denna 

studie fortsätter att dela ut även i perioder med lägre lönsamhet; under finanskrisen (2008-

2009) valde exempelvis enbart 17,5 procent respektive 27,6 procent av företagen med positiva 

nettoresultat att inte betala ut. Fortsatta utdelningar, som sker till synes ur ett 

signaleringssyfte, stämmer också väl överens med Floyd et al. (2013) slutsatser om 

utdelningar för finansiella företag under finanskrisen. Det finns även incitament för, enligt 

principal-agent teorin, att fortsätta med utdelningarna då det minskar det fria kassaflödet och 

på så sätt även enligt FCF-hypotesen minskar agentkostnaderna (Jensen, 1986). Ett resultat 

som även det återfinns i Floyd et al. (2013) studie men då gällande enbart industriella företag. 

Dessa resultat stämmer väl överens med denna studie, vilket gör det troligt att även samma 

teorier är aktuella för svenska företag. I och med utbetalningarnas fortsatta existens under hela 
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perioden (se tabell 1) finns det inget i denna studie som talar för Miller och Modigliani (1961) 

irrelevans teorem. Resultaten i denna studie bör dock inte ses som en bekräftelse för 

teoremets oriktighet, utan istället ses som att det finns tecken på att kraven på perfekta 

förhållanden, som teoremet grundar sig på, inte är uppfyllda.  

 
Figur 1: Årliga utdelningsandel och utbetalningsandel, 1992-2012 
Figur 1 baseras på aggregerad data för utdelningar, utbetalningar och nettoresultat för de företag med positiva 
nettoresultat. De årliga utdelningsandelarna har beräknats genom att dividera summan av årliga aggregerade 
utdelningar med fjolårets aggregerade nettoresultat. Detsamma gäller även för utbetalningsandelarna förutom att 
dessa även inkluderar aggregerade återköp. 

 
 
Tabell 2: Deskriptiv statistik för utbetalningsandel, 1992-2012 
Tabell 2 presenterar deskriptiv statistik för utbetalningarna under hela perioden 1992-2012. Tabellen baseras på 
data för utbetalningsandelen där medelvärde, medianvärde, standardavvikelse, minimum och maximum 
presenteras fördelat på olika tidsperioder. 

            
 1992-2012 1992-1999 2000-2007 2005-2007 2010-2012 
            
      

Medelvärde 49,1% 45,9% 53,2% 51,5% 48,7% 
Medianvärde 48,2% 40,4% 52,5% 53,0% 52,0% 
Standardavvikelse 12,9% 16,2% 12,7% 5,3% 6,6% 
Minimum 27,0% 27,0% 34,3% 45,5% 41,1% 
Maximum 73,4% 70,6% 73,4% 55,9% 53,0% 
            

 
I figur 1 och tabell 2 framgår det att utbetalningsandelen under perioden varierat från lägst 27 

procent (1995) till som högst 73,4 procent (2004). Vid beräkning får utbetalningsandelen ett 
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medelvärde som motsvarar 49,1 procent med en standardavvikelse om 12,9 procent för hela 

perioden (se tabell 2). 

  

Utbetalningsandelen är hög under 1992-1993 vilket kan tolkas som en följd av den dåvarande 

bankkrisen (Dwight, 1994) i Sverige. Bankkrisen inleddes under 1990 och utvecklades 

gradvis för att framförallt drabba bank-, finans och fastighetsföretag. Marknaden påverkades 

negativt men tabell 1 visar ändå att företagen i stor utsträckning fortsatte med sina 

utbetalningar.  Det var inte förrän 1994 som andelen icke-betalande företag steg från 16 

procent (1993) till 20 procent (1994) (se tabell 1) vilket kan tolkas som en eftersläpande 

reaktion i och med att bankkrisen då hade pågått i 4 år. Liknande studier visar att denna 

eftersläpande effekt av utbetalningarna inte alls är ovanlig, i Floyd et al. (2013) studie ses 

samma tendens under finanskrisen (2007-2008) där merparten av de studerade företagen 

väljer att fortsätta med utbetalningarna i krisens inledningsskede istället för att avvakta. Något 

som Floyd et al. (2013) framförallt förklarar med signaleringshypotesen. Men även andra 

teorier så som principal-agent teorin och FCF-hypotesen kan bidra till att förklara dessa 

ageranden, vilket stärks av tidigare studier (Floyd et al., 2013; Jensen, 1986). Under kristider 

fyller nämligen det fria kassaflödet en allt viktigare roll då det generellt sett blir svårare för 

företagen att upprätthålla lönsamhet i verksamheten. Kassaflödet måste därför förvaltas väl 

genom noga avvägningar innan eventuella investeringar genomförs. Om då långivare och 

aktieägare saknar förtroende för företagsledningen kan påtryckningar från dessa grupper 

tvinga företagsledningen att besluta om fortsatta utbetalningar. Långivare och aktieägare 

tenderar att vara mer villiga att satsa kapital i goda tider än i kristider vilket tydligt kan ses i 

aktieägarstatistiken (Statistiska centralbyrån, 2013). Med utbetalningar så slipper 

intressenterna se de fria kassaflödet riskeras i potentiellt missgynnsamma investeringar. 

  

Till skillnad från utbetalningsandelens utveckling under 1992-93 så kan möjligen ökningen 

från 2002 fram till 2004 förklaras av rådande högkonjunktur. Den topp på 43,3 procent (1999) 

(se figur 1) kan liksom åren 1992-1993 kopplas samman men en annan finansiell kris, 

nämligen IT-bubblan som inleddes 1999. Av figur 1 att döma har dock inte denna kris 

inneburit några större förändringar i utbetalningsandelen, vilket möjligtvis kan förklaras av en 

snabbare anpassning av företagens utbetalningsandel i jämförelse med bankkrisen (1990-

1994). Minskning i utbetalningsandel som studeras i figur 1 under perioden 2004-2006 kan 

förklaras med ökningen av nettoresultaten (se figur 3) och Lintner (1956). Då företag strävar 

efter en jämn utdelningspolitik så bidrar denna modell till att förklara varför utdelningarna 
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inte ökar i samma takt som nettoresultatet, vilket i sin tur leder till en minskad 

utbetalningsandel. Företagen i denna undersökning visar således att de är förhållandevis 

försiktiga vad det gäller att öka utbetalningsandelen under goda tider, merparten av de 

studerade företagen försöker istället öka utbetalningarna långsamt och kontrollerat. Den trend 

som uppvisas av urvalet åskådliggör den ökade betydelsen av utdelningsutjämning i 

börsföretag och att tidigare utbetalningsnivåer är viktiga referenspunkter inför kommande 

utbetalningar i enlighet med Baker och Wurgler (2012). Utveckling av utbetalningarna i 

förhållande till nettoresultaten under perioden 2004-2006 styrker också det Lintner nämner i 

sin artikel (1956) d.v.s. att enstaka resultatökningar inte förändrar utbetalningspolitiken förrän 

företagsledningen är säkra på att de kan upprätthålla resultatnivån.  

 
Tabell 3: t-test, parat två-sampel för medelvärde på utbetalningsandel 
Tabell 3 visar ett t-test (paired two sample for means) för perioderna 1992-1999 samt 2000-2007. Den sista 
kolumnen i tabellen visar differensen av medelvärdena mellan perioderna. *,** och *** indikerar statistisk 
signifikans på 10 % -, 5 % - eller 1 % -nivån. Urvalet är normalfördelat vilket är säkerställt genom en grafisk 
granskning (histogram).  
        
  1992-1999 2000-2007 Medelvärde differens 
      (P-värde) 
        
Medelvärde 45,9% 53,2% 7,3% 
      0,472) 
        

 
Tabell 4: t-test, parat två-sampel för medelvärde på utbetalningsandel 
Tabell 4 visar ett t-test (paired two sample for means) för perioderna 2005-2007 samt 2010-2012. Den sista 
kolumnen i tabellen visar differensen av medelvärdena mellan perioderna. *,** och *** indikerar statistisk 
signifikans på 10 % -, 5 % - eller 1 % -nivån. Urvalet är normalfördelat vilket är säkerställt genom en grafisk 
granskning (histogram).  
        
  2005-2007 2010-2012 Medelvärde differens 
      (P-värde) 
        
Medelvärde 51,5% 48,7% 2,8% 
      (0,702) 
        

 
Tabell 3 och 4 visar två t-test utförda på olika perioder för att påvisa om det finns någon 

statistisk signifikant skillnad. Det första t-testet (tabell 3) är utfört mellan perioderna 1992-

1999 och 2000-2007 för att undersöka om utbetalningsandelen har ökat efter att återköpen 

introducerades (2000). Resultat för detta t-test visar dock ingen säkerställd signifikans då 

p-värdet är större än 0,05, vilket ger en indikation på att återköp inte påverkat den totala 

utbetalningsandelen nämnvärt. Återköpens introduktion leder alltså inte till någon ökning i 

utbetalningsandel. Det andra t-testet (tabell 4) är utfört mellan perioderna 2005-2007 och 
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2010-2012 för att undersöka om utbetalningsandelen har förändrats efter finanskrisen (2008-

2009). Testet visar dock inte heller här på någon signifikant skillnad vilket stämmer överens 

med Floyd et al. (2013) resultat på den amerikanska marknaden där utbetalningarna snabbt 

återhämtar sig efter finanskrisen. Detta resultat överensstämmer även med Lintner (1956) och 

signaleringshypotesen, som menar att företagsledare ogärna sänker utdelningarna då ett 

sådant beslut skulle skicka icke önskvärda signaler till marknaden. Vilket kan vara 

anledningen till att perioderna inte skiljer sig åt signifikant trots finanskrisen. 

 
Figur 2: Median av årlig utbetalningsandel, 1992-2012 
Figur 2 visar medianen av den årliga utbetalningsandelen hos företagen med positiva nettoresultat. Nedanstående 
figur baseras på medianmåttet för samtliga företag med positiva nettoresultat under perioden 1992-2012.  

 
 
Figur 2 visar medianen för utbetalningsandelen under perioden vilken vid beräkning får ett 

medelvärde som motsvarar 46 procent med en standardavvikelse om 10 procent för hela 

perioden. Vilket stämmer väl överens med figur 1 där utbetalningsandelen är beräknad på 

aggregerad data.  

  

Medianen av utbetalningsandelen i figur 2 visar en något jämnare utveckling av 

utbetalningsandelen än i figur 1, vilket kan förklaras av att de större företagens nettoresultat 

och utbetalningar inte påverkar medianen. Tidigare studier har visat att utbetalningar främst 

betalas ut av stora och lönsamma företag vilket bidrar till en högre utbetalningsandel i 

jämförelse med mindre företag med sämre lönsamhet (Fama och French, 2001). Detta 
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förklaras till stora delar av principal-agent teorin och FCF-hypotesen som menar att 

utbetalningar är viktiga för att undvika agentkostnader, vilket främst gäller större lönsamma 

företag (Fama och French, 2001; Jensen, 1986). Det finns dock inga tecken på att 

medianmåttet är lägre eller högre för perioden i jämförelse med utbetalningsandelen baserad 

på aggregerad data (figur 1), eftersom medelvärdena för figur 1 och 2 inte skiljer sig 

nämnvärt. Detta talar för att utbetalningsandelen även är hög i mitten av urvalet.  

 
Figur 3: Aggregerade utdelningar och återköp, 2000-2012 (MSEK) 
Figur 3 visar årliga aggregerade utdelningar och återköp för de företag med positiva nettoresultat för perioden 
2000-2012. De årliga utdelningarna och återköpen är justerade för inflation enligt gällande konsumentprisindex 
(KPI) för perioden, uppgifter om KPI är hämtade från Statistiska centralbyrån (2014).  

 
 
Tabell 5: Deskriptiv statistik för utbetalningar, 2000-2012 (MSEK) 
Tabell 5 presenterar deskriptiv statistik för utbetalningarna under hela perioden 2000-2012. Där framgår 
medelvärde, medianvärde, standardavvikelse och summa för utdelningar, återköp separat följt av summerat i 
”Totala utbetalningar”. 

          
  Medelvärde Medianvärde Standardavvikelse Summa 

          
          
Utdelningar 96176 87028 39225 1250291 
Återköp 8892 7921 6700 115595 
Totala utbetalningar 105068 98395 41068 1365885 
          

 
Som tidigare nämnt blev det år 2000 möjligt efter en lagändring att genomföra återköp i 

Sverige (19 kap. Aktiebolagslagen). Figur 3 visar dock att den största delen av 
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utbetalningarna har bestått av utdelningar, där återköpen når den högsta andelen av totala 

utbetalningar år 2004 med 28 procent. Internationellt där återköpen varit tillåtna under en 

längre tid har det skett en trend med en ökande andel återköp i förhållande till utdelningar 

(Fama och French, 2001; Floyd et al., 2013) och återköp har setts som en mer flexibel 

utbetalningsform än utdelningar (Brav et al., 2005; DeAngelo et al., 2008; Skinner, 2008). I 

enlighet med Fama och French (2001) visar även denna studie att majoriteten av 

återköpsökningen består av företag som historiskt gett utdelningar. Emellertid syns inte 

samma resultat som i amerikanska studier, där återköpen utgör en större andel av 

utbetalningarna än utdelningarna. Von Eije och Megginson (2007) visar även liknande 

resultat som de amerikanska studierna men med data från europeiska företag. Sålunda skiljer 

sig här den svenska marknaden mot den amerikanska och den europeiska. Denna skillnad i 

trender skulle kunna handla om praktiska begränsningar så som den 10 % -gräns som medför 

att svenska företag inte får förvärva mer än en tiondel av de utestående aktierna (19 kap. 15 § 

Aktiebolagslagen). En sådan begränsning saknas i stor utsträckning utanför Sverige (De 

Ridder och Råsbrant, 2014) vilket skulle kunna förklara skillnaden i återköpsandel av de 

totala utbetalningarna mellan länderna. Ett resonemang utifrån substitutionshypotesen kan 

även tänkas förklara delar av den utveckling som resultaten visar. Företagsledare väljer 

eventuellt att avvakta med återköp för att istället prioritera en konstant utdelningsandel, vilket 

talar för att skillnaden på de två utbetalningsalternativen inte anses som tillräckligt betydande 

för att skifta mellan dem. Detta är dock någonting som kan komma att förändras i framtiden 

då även den amerikanska marknaden varit förhållandevis avvaktande till återköp efter att 

denna möjlighet blev tillgänglig (Grullon och Michaely, 2002). Ägarstrukturen kan också ha 

en inverkan då det för vissa typer av investerare och juridiska personer finns incitament att 

välja ett utbetalningsalternativ framför det andra. Tidigare forskning däribland Allen et al. 

(2000) menar också att utdelningar i större utsträckning lockar institutionella investerare 

eftersom de söker jämna utdelningar över tid, vilket ytterligare talar för utdelningarnas 

fortsatta existens. Återköpen bör dock vara mer utbrett, ur beskattningssynpunkt, än vad det 

hittills har visat sig vara eftersom denna utbetalningsform medför att investeraren inte 

behöver utsättas för skatt förrän vid försäljning av innehavet. 

  

Under finanskrisen sker det en kraftig minskning av utbetalningar och år 2009 minskar 

utdelningarna med 42 procent och återköpen med 89 procent. Skillnaden mellan dessa 

nedgångar kan förklaras med Brav et al. (2005) slutsatser om att företagsledare anser att 

återköp är mer flexibla än traditionella utdelningar. Även en applicering av 
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signaleringshypotesen kan här ha en förklarande roll då utdelningar har en starkare 

signaleringseffekt än återköp, vilket i huvudsak beror på att återköp ses som en svagare 

förpliktelse än utdelningar av investerare (Asquith och Mullins, 1986). Detta bidrar till att en 

minskning av återköpen kan utföras med mindre negativa effekter än om företagen hade gjort 

samma minskning av utdelningarna. 

 
Tabell 6: t-test, parat två-sampel för medelvärde på andel återköp 
Tabell 6 visar ett t-test (paired two sample for means) för perioderna 2001-2006 samt 2007-2012. Den sista 
kolumnen i tabellen visar differensen av medelvärdena mellan perioderna. *,** och *** indikerar statistisk 
signifikans på 10 % -, 5 % - eller 1 % -nivån. Urvalet är normalfördelat vilket är säkerställt genom en grafisk 
granskning (histogram).  
        
  2001-2006 2007-2012 Medelvärde differens 
      (P-värde) 
        
Medelvärde 16,9% 5,0% 11,9%** 
      (0,015) 
        

 
Genom att dela upp hela tidsperioden i två delar går det att tydligare åskådliggöra återköpens 

historiska utveckling. Mellan de första åren (2001-2006) visar denna studie att återköpen har 

sin starkaste trend. Under denna period beräknas ett medelvärde på 16,9 procent återköp av de 

totala utbetalningarna, samtidigt som perioden 2007-2012 visar ett medelvärde på 5 procent. 

Ett statistiskt t-test visar att dessa resultat skiljer sig ifrån varandra med ett p-värde på 0,015, 

vilket ger en tvåstjärnig signifikant skillnad (se tabell 6). Således bestod större delen av de 

årliga utbetalningarna av återköp under den tidiga perioden (2001-2006). Det finns dock en 

risk för att detta resultat är aningen missvisande då den senare perioden innefattar 

finanskrisen (2008-2009) - en tämligen unik händelse. Detta visas i figur 3 genom en snabb 

återhämtning av återköpen år 2011-2012 vilket kan tyda på att signifikansen kan bero på de år 

som finanskrisen var som värst. Aggregerad data för år 2011 visar att utbetalningarna redan 

två år efter krisen nått liknande nivåer som innan krisen utbröt. Ett resultat som stämmer 

överens med Floyd et al (2013). År 2000 utgjorde återköpen knappt 1 procent av 

utbetalningarna vilket kan förklaras av att beslutet om en legalisering kom förhållandevis sent 

(10 mars år 2000) och därför eventuellt skapade tidsbrist hos företagen då bolagsstämman 

enligt svenska lag måste ge sitt godkännande för återköp. Därmed ingick inte år 2000 med i 

beräkningen av medelvärde för perioderna. 
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Figur 4: Aggregerade nettoresultat och utbetalningar, 2000-2012 (MSEK) 
Figur 4 visar aggregerade nettoresultat och utbetalningar för de företag med positiva nettoresultat för perioden 
2000-2012. Eftersom utbetalningarna betalas ut från föregående års nettoresultat så kan en förskjutning studeras 
där utbetalningarna har ett eftersläpande mönster. 

 
 
Figur 4 visar hur nettoresultaten och utbetalningarna har varierat under perioden 2000-2012. 

Då utbetalningarna betalas ut från föregående års nettoresultat så kan en förskjutning studeras 

där utbetalningarna har ett eftersläpande mönster. Exempelvis så leder minskningen av 

nettoresultatet 2008 till nedgången av värdet på utbetalningarna 2009 vilket stämmer överens 

med Lintner (1956) och Fama och Babiak (1968) slutsatser där utbetalningarna kopplas 

samman med företagens resultat. Noterbart är att utbetalningarna under 2008-2009 är fortsatt 

relativt stora; trots en nedgång av resultatet så minskar utbetalningarna inte mer än till samma 

nivå 2004. Detta visar på ett konservativt synsätt inom utbetalningspolitiken och en fortsatt 

vilja att betala ut, vilket är ett resultat som även återfinns i amerikansk forskning (Floyd et al., 

2013; Brav et al., 2005; Lintner, 1956; Skinner, 2008; Michaely och Roberts, 2012; Leary och 

Michaely, 2011). Det är även i denna studie tydligt att de undersökta svenska företagen inte är 

något undantag. 

 

Under det finanskrisdrabbade året 2008 minskade företagens positiva nettoresultat med 33 

procent samtidigt som utbetalningarna år 2009 minskade med 44 procent. Genom denna 

minskning lyckades företagen eventuellt behålla stora delar av de fria kassaflödena som 

genererats tidigare. Det är därför möjligt att stora delar av dessa fria kassaflöden, istället för 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

300000 

350000 

400000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nettoresultat Utbetalningar 



 

 29 

att betalats ut, återinvesterats i företagen vilket kan förklara en förhållandevis snabb 

återhämtning i nettoresultaten 2008-2010. Genom att finansiera investeringar med de fria 

kassaflödena visar företagen på pecking-order teorins riktighet. Denna menar, som tidigare 

nämnts, att företagen i första hand väljer att finansiera sina investeringar med internt genererat 

kapital istället för att ta emot externt kapital (Myers och Majluf, 1984). Finanskrisen 

förknippas förstås med båda delarna, där en del företag tog in externt kapital för att 

överhuvudtaget klara av krisen och där en del företag använde det fria kassaflödet för att 

finansiera verksamheten. Eftersom den förstnämnda gruppen företag till stora delar har 

exkluderats i denna studie, då de flesta av dem under perioden uppvisade negativa 

nettoresultat, återstår således endast de företag med positiva nettoresultat där tendenser till 

pecking-order teorin och ett rationellt agerande åskådliggörs.  

4.1 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet visar att utbetalningarna har varit konsekventa över hela perioden vilket tyder på 

utbetalningarnas fortsatta betydelse för både aktieägare och investerare. Återköpens andel av 

de totala utbetalningarna är relativt liten och visar sig inte följa den ökande trend som andra 

internationella studier visar (Von Eije och Megginson, 2007; Floyd et al., 2013; DeAngelo et 

al., 2004; Fama och French, 2001). Återköpen fluktuerar i större utsträckning än 

utdelningarna och under finanskrisen (2008-2009) minskar återköpen till att bli så när som 

obefintliga. Detta tyder på att återköpen har en större flexibilitet som utbetalningsalternativ i 

enlighet med Brav et al. (2005). Utdelningar utmärker sig på så vis även i fortsättningen som 

ett viktigt distributionsalternativ för företagen.  

 

Den totala utbetalningsandelen för urvalet har varierat under perioden, men det går inte att se 

en statistiskt säkerställd förändring av utbetalningsandelen över tid. Återköpens inträde på den 

svenska marknaden (2000) har inte heller förändrat utbetalningspolitiken i samma 

utsträckning som andra internationella studier har visat, där återköpens andel av de totala 

utbetalningarna ökat kraftigt under senare år (Von Eije och Megginson, 2007; Floyd et al., 

2013; DeAngelo et al., 2004; Fama och French, 2001). Detta motbevisar delvis studiens 

förväntade utfall om att återköpens utbredning skulle motsvara Von Eije och Megginsons 

(2007) resultat. Denna skillnad kan möjligtvis förklaras av att återköp och utdelningar i högre 

grad figurerar som substitut på den svenska marknaden (i motsats till internationellt) där 

företagsledare, aktieägare och andra intressenter inte anser att fördelarna med återköp 
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överväger fördelen med en jämn utdelning. Ett resonemang kan även föras utifrån 

signaleringshypotesen där utdelningar fortfarande anses ha en starkare signaleringseffekt än 

återköp då återköpen betraktas som en mer flexibel form av utbetalning. Även principal-agent 

teorin förklarar den generella utvecklingen av utbetalningspolitiken då denna visar att 

aktieägare och intressenter fortsättningsvis saknar fullt förtroende för företagsledningars 

ansvarsfulla och rationella beslutsfattande. Aktieägarna och intressenterna vill således 

begränsa det fria kassaflödet som annars faller under företagsledningens kontroll. Lagar och 

regleringars påverkan på den svenska marknaden ska dock inte heller förkastas då dessa 

innebär betydande begränsningar som inte alltid återfinns internationellt. Framförallt är det 

den 10 % -gräns som reglerar återköpsprogrammens storlek som kan tänkas begränsa 

återköpens spridning sedan introduktionen (2000). Studiens förväntade utfall visar sig, 

bortsett från återköpens utbredning, i stor utsträckning stämma överens med denna studies 

resultat. Däremot så är förändringarna i den svenska utbetalningspolitiken inte lika 

utmärkande som hos andra europeiska och amerikanska företag som tidigare studier har visat 

(Von Eije och Megginson, 2007; Floyd et al., 2013; DeAngelo et al., 2004; Fama och French, 

2001). 

5 Slutsats 

Studien grundar sig i den aktuella debatten om utbetalningar och undersöker hur 

utbetalningspolitiken i svenska börsnoterade företag har utvecklats under perioden 1992-

2012. I tidigare studier framgår det att det finns motstridiga ståndpunkter inom 

ämnesområdet, och då främst vad gällande utbetalningarnas relevans och irrelevans men även 

skillnader mellan de två alternativa distributionssätten (utdelningar och återköp). Resultatet 

visar, oberoende av finanskriser och andra händelser, att utbetalningarna varit aktuella under 

hela perioden vilket tyder på utbetalningarnas fortsatta betydelse - i motsats till Miller och 

Modigliani (1961) irrelevans teorem. Något som följaktligen leder till att DeAngelo och 

DeAngelo (2007) slutsats att utdelningspolitikens fokus borde vara “när ska företagen dela 

ut?” istället för “om företagen ska dela ut”. Om hela perioden beaktas så är det främst 

signaleringshypotesen, substitutionshypotesen, principal-agent teorin samt lagar och 

regleringar som vi anser har störst förklaringsvärde till varför utbetalningarna alltjämt 

existerar.  
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Under perioder där nettoresultaten sjunker så som under finanskrisen (2008-2009) minskar 

återköpen mer än vad utdelningarna gör, vilket tolkas som att återköpen är ett mer flexibelt 

utbetalningsalternativ i jämförelse med utdelningarna. Detta i kombination med att återköpen 

haft en till synes svagare signaleringseffekt, har lett till att återköpen inte fått samma 

betydelse på den svenska marknaden som på andra. Utdelningar har således fortsatt att vara 

den huvudsakliga utbetalningsformen. Vi anser dock att detta kan komma att förändras 

eftersom introduktionen av återköp internationellt sett följdes av skepsis till en början 

(Grullon och Michealy, 2002).   

 

Avslutningsvis har utbetalningsandelen under den studerade tidsperioden inte ökat signifikant. 

Istället har förhållandevis kraftiga fluktuationer skett i likhet med konjunktursvängningar 

vilka visar på kortvarigt höga respektive låga utbetalningsandelar som tenderar att 

normaliseras över tid. Följaktligen drar vi slutsatsen om att det nu råder en period av höga 

utbetalningsandelar vilket förklarar mediernas rapportering om rekordutdelningar. Vi ser dock 

inte detta som något större problem då den totala utbetalningsandelen förmodligen kommer 

att stabiliseras på lång sikt.  

5.1 Förslag till fortsatta studier 

Eftersom utbetalningarna fluktuerar över tid är det relevant att utföra studier över en lång 

tidsperiod. Förslagsvis genom att undersöka två lika långa tidsperioder före och efter 

återköpens intåg på den svenska marknaden (t.ex. 15 år före/efter). En sådan studie skulle 

medföra att olika finansiella kriser sätts i ett större sammanhang i takt med att antalet 

observationer ökar. Att även genomföra en studie utifrån årsvisa börslistor där samtliga 

företag under perioden beaktas skulle föra med sig en ökad signifikans och statistisk säkerhet 

i resultatet. Andra faktorer så som utbetalningarnas koppling till investeringsverksamhet, 

kapitalstruktur och ägarstruktur skulle också kunna stärka förklaringsvärdet i 

utbetalningspolitikens utveckling. Avslutningsvis är även antalet studier på nordiska samt 

europeiska marknaden få varför det vore intressant att studera dessa eftersom de är mer lika 

den svenska än den amerikanska och därför kan skänka nya insikter om utbetalningspolitiken 

och dess variation mellan länder.   
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Bilaga 1: Företagsurval

Företag Lista Bransch 
AARHUSKARLSHAMN AB  LARGE Consumer Goods 

AB VOLVO  LARGE Industrials 

ABB LTD  LARGE Industrials 
ALFA LAVAL AB  LARGE Industrials 

ALLIANCE OIL CO  LARGE Oil & Gas 

ASSA ABLOY AB  LARGE Industrials 

ASTRAZENECA PLC  LARGE Health Care 

ATLAS COPCO AB  LARGE Industrials 

ATRIUM LJUNGBERG AB  LARGE Financials 
AXFOOD AB  LARGE Consumer Services 

AXIS AB  LARGE Technology 

BILLERUDKORSNAS PUBL  LARGE Basic Materials 

BOLIDEN AB  LARGE Basic Materials 

CASTELLUM AB  LARGE Financials 

ELECTROLUX AB  LARGE Consumer Goods 
ELEKTA PUBL AB  LARGE Health Care 

ENQUEST PLC  LARGE Oil & Gas 

FABEGE AB  LARGE Financials 

GETINGE AB  LARGE Health Care 

HENNES & MAURITZ AB  LARGE Consumer Services 

HEXAGON AB  LARGE Industrials 
HEXPOL AB  LARGE Basic Materials 

HOLMEN AB  LARGE Basic Materials 

HUFVUDSTADEN AB  LARGE Financials 

HUSQVARNA  LARGE Consumer Goods 

ICA GRUPPEN AB  LARGE Consumer Services 

INDUSTRIVARDEN AB  LARGE Financials 
INTRUM JUSTITIA AB  LARGE Financials 

INVESTMENT AB LATOUR  LARGE Financials 

INVESTMENT KINNEVI  LARGE Financials 

INVESTOR AB  LARGE Financials 

JM AB  LARGE Financials 

LM ERICSSON TELE  LARGE Technology 
LUNDBERGFORETAGEN AB  LARGE Financials 

LUNDIN PETROLEUM AB  LARGE Basic Materials 

MEDA AB  LARGE Health Care 

MELKER SCHORLING AB  LARGE Financials 

MILLICOM INTERNATIO  LARGE Telecommunications 

MODERN TIMES GRP MTG  LARGE Consumer Services 
NCC AB  LARGE Industrials 

NIBE INDUSTRIER AB  LARGE Industrials 

NORDEA BANK  LARGE Financials 

ORIFLAME COSMETICS  LARGE Consumer Goods 

PEAB AB  LARGE Industrials 

RATOS AB  LARGE Financials 
SAAB AB  LARGE Industrials 

SANDVIK AB  LARGE Industrials 

SCANIA AB  LARGE Industrials 

SECURITAS AB  LARGE Industrials 

SEMAFO INC  LARGE Basic Materials 

SKANDINAVISKA ENSK  LARGE Financials 
SKANSKA AB  LARGE Industrials 

SKF AB  LARGE Industrials 

SSAB SVENSKT STAL AB  LARGE Basic Materials 

SV. HANDELSBANKEN AB  LARGE Financials 

SWEDBANK AB  LARGE Financials 

SWEDISH MATCH AB  LARGE Consumer Goods 
SVENSKA CELLULOSA AB  LARGE Consumer Goods 

TELE2 AB  LARGE Telecommunications 

TELIASONERA AB  LARGE Telecommunications 

TIETO OYJ  LARGE Technology 

TRELLEBORG AB  LARGE Industrials 
WALLENSTAM AB  LARGE Financials 
ACTIVE BIOTECH AB  MID Health Care 

AEROCRINE AB  MID Health Care 

AF AB  MID Industrials 

AVANZA BANK  MID Financials 

B&B TOOLS AB  MID Industrials 
BEIJER ALMA AB  MID Industrials 
BETSSON AB  MID Consumer Services 

BILIA AB  MID Consumer Services 

BIOGAIA AB  MID Health Care 

BLACK EARTH  MID Consumer Goods 

BURE EQUITY AB  MID Financials 
BYGGMAX GROUP AB  MID Consumer Services 
CATENA AB  MID Financials 

CAVOTEC SA  MID Industrials 

CDON GROUP AB  MID Consumer Services 

CLAS OHLSON AB  MID Consumer Services 

CLOETTA AB  MID Consumer Goods 
CONCENTRIC AB  MID Industrials 
COREM PROPERTY  MID Financials 

DIOS FASTIGHETER  MID Financials 

DUNI AB  MID Consumer Goods 

EAST CAPITAL  MID Financials 

ENIRO AB  MID Consumer Services 
FAGERHULT AB  MID Industrials 
FASTIGHETS AB BALDER  MID Financials 

FASTPARTNER AB  MID Financials 

FENIX OUTDOOR AB  MID Consumer Goods 

FINGERPRINT CARDS AB  MID Industrials 

G & L BEIJER AB  MID Industrials 
GUNNEBO AB  MID Industrials 
HALDEX AB  MID Consumer Goods 

HEBA FASTIGHETS AB  MID Financials 

IND & FIN SYSTEMS  MID Technology 

INDUTRADE AB  MID Industrials 

ITAB SHOP CONCEPT  MID Industrials 
KAPPAHL AB  MID Consumer Services 
KLOVERN AB  MID Financials 

KUNGSLEDEN AB  MID Financials 

LAGERCRANTZ GROUP AB  MID Industrials 

LINDAB INTER  MID Industrials 

LOOMIS AB  MID Industrials 
MEDIVIR AB  MID Health Care 
MEKONOMEN AB  MID Consumer Goods 

NET ENTERTAINMENT  MID Consumer Services 

NEW WAVE GROUP AB  MID Consumer Goods 

NOBIA AB  MID Consumer Goods 

NOLATO AB  MID Industrials 
NORDNET SECURITIES  MID Financials 
ORESUND INVESTMENT  MID Financials 

PROFFICE AB  MID Industrials 

REZIDOR HOTEL GROUP  MID Consumer Services 

SAGAX AB  MID Financials 

SAS AB  MID Consumer Services 
SECTRA AB  MID Health Care 
SKISTAR AB  MID Consumer Services 

SWECO AB  MID Industrials 
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SWEDISH ORPHAN  MID Health Care 

SWEDOL AB  MID Consumer Services 
SYSTEMAIR AB  MID Industrials 
TETHYS OIL AB  MID Oil & Gas 

TRANSMODE AB  MID Technology 

UNIBET GROUP PLC  MID Consumer Services 

WIHLBORG FASTIGHETER  MID Financials 

VOSTOK NAFTA INVEST  MID Financials 
AB GEVEKO  SMALL Industrials 
AB HAVSFRUN  SMALL Financials 

AB NOVESTRA  SMALL Financials 

ACANDO AB  SMALL Technology 

ACAP INVEST AB  SMALL Consumer Goods 

ADDNODE GROUP AB  SMALL Technology 
ALLENEX  SMALL Health Care 
ALLTELE ALLMANNA SVE  SMALL Telecommunications 

ANOTO GROUP AB  SMALL Technology 

ARCTIC PAPER  SMALL Basic Materials 

ARISE AB  SMALL Utilities 

ASPIRO AB  SMALL Technology 
AVAILO PUBL AB  SMALL Technology 
AVEGA GROUP AB  SMALL Technology 

BE GROUP AB  SMALL Basic Materials 

BEIJER ELECTRONICS  SMALL Industrials 

BERGS TIMBER AB  SMALL Basic Materials 

BIOINVENT INTL  SMALL Health Care 
BIOTAGE AB  SMALL Health Care 
BJORN BORG AB  SMALL Consumer Goods 

BONG LJUNGDAHL AB  SMALL Industrials 

BOULE DIA  SMALL Health Care 

BTS GROUP AB  SMALL Industrials 

CELLAVISION AB  SMALL Health Care 
CISION AB  SMALL Industrials 
CONCORDIA MARITIME  SMALL Industrials 

CONNECTA AB  SMALL Technology 

CONSILIUM AB  SMALL Industrials 

CTT SYSTEMS AB  SMALL Industrials 

CYBERCOM GROUP AB  SMALL Technology 
DEDICARE AB  SMALL Health Care 
DGC ONE AB  SMALL Telecommunications 

DIGITAL VISION AB  SMALL Industrials 

DORO AB  SMALL Technology 

DUROC AB  SMALL Industrials 

ELANDERS AB  SMALL Industrials 
ELECTRA GRUPPEN AB  SMALL Consumer Services 
ELOS AB  SMALL Health Care 

ENDOMINES AB  SMALL Basic Materials 

ENEA AB  SMALL Technology 

ETRION CORP  SMALL Utilities 

EWORK SCANDINAVIA  SMALL Industrials 
FEELGOOD SVENSKA AB  SMALL Health Care 
FINNVEDENBULTEN  SMALL Consumer Goods 

FORMPIPE SOFTWARE  SMALL Technology 

GLOBAL HEALTH PART  SMALL Health Care 

HEMTEX AB  SMALL Consumer Services 

HMS NETWORKS AB.  SMALL Technology 
IAR SYSTEMS  SMALL Technology 
IMMUNE PHARMA  SMALL Health Care 

INTELLECTA AB  SMALL Industrials 

KABE HUSVAGNAR AB  SMALL Consumer Goods 

KARO BIO AB  SMALL Health Care 

KAROLINSKA  SMALL Health Care 
KNOW IT AB  SMALL Technology 
LAMMHULTS  SMALL Consumer Goods 

MALMBERGS ELEKTRISKA  SMALL Industrials 

MICRO SYSTEMATION AB  SMALL Technology 
MICRONIC MYDATA AB  SMALL Industrials 
MIDSONA  SMALL Consumer Goods 

MIDWAY HOLDING AB  SMALL Financials 

MOBERG PHARMA  SMALL Health Care 

MQ HOLDING AB  SMALL Consumer Services 

MSC KONSULT AB  SMALL Technology 
MULTIQ INTL AB  SMALL Technology 
NAXS NORDIC ACCESS  SMALL Financials 

NEDERMAN HOLDING AB  SMALL Industrials 

NET INSIGHT AB  SMALL Technology 

NEUROVIVE PHARMA  SMALL Health Care 

NORDIC MINES AB  SMALL Basic Materials 
NORDIC SERVICE  SMALL Consumer Services 
NOTE AB  SMALL Industrials 

NOVOTEK AB  SMALL Technology 

OASMIA PHARMACEUTICA  SMALL Health Care 

ODD MOLLY INTERNA  SMALL Consumer Goods 

OEM-INTERNATIONAL AB  SMALL Industrials 
OPCON AB  SMALL Consumer Goods 
OPUS GROUP AB  SMALL Industrials 

OREXO AB  SMALL Health Care 

ORTIVUS AB  SMALL Health Care 

PA RESOURCES AB  SMALL Oil & Gas 

PARTNERTECH AB  SMALL Industrials 
POOLIA AB  SMALL Industrials 
PRECISE BIOMETRICS  SMALL Industrials 

PREVAS AB  SMALL Technology 

PRICER AB  SMALL Industrials 

PROACT IT GROUP AB  SMALL Technology 

PROBI AB  SMALL Health Care 
PROFILGRUPPEN AB  SMALL Basic Materials 
RAYSEARCH LAB  SMALL Health Care 

READSOFT AB  SMALL Technology 

REDERI AB TRANS  SMALL Industrials 

REJLERS PUBL AB  SMALL Industrials 

RNB RETAIL  SMALL Consumer Services 
RORVIK TIMBER AB  SMALL Industrials 
ROTTNEROS AB  SMALL Basic Materials 

SEAMLESS DISTRI  SMALL Technology 

SEMCON AB  SMALL Industrials 

SENSYS TRAFFIC AB  SMALL Industrials 

SHELTON PETROLEUM  SMALL Oil & Gas 
SINTERCAST AB  SMALL Industrials 
SOFTRONIC AB  SMALL Technology 

STOCKWIK FORVALT  SMALL Technology 

STUDSVIK AB  SMALL Industrials 

SVEDBERGS I DALSTORP  SMALL Industrials 

SVOLDER AB  SMALL Financials 
TRACTION AB  SMALL Financials 
TRADEDOUBLER AB  SMALL Consumer Services 

TRANSCOM WORLDWIDE  SMALL Industrials 

TRIGON AGRI A/S  SMALL Consumer Goods 

UNIFLEX AB  SMALL Industrials 

VBG GROUP PUBL  SMALL Consumer Goods 
VENUE RETAIL GROUP  SMALL Consumer Services 
VITEC SOFTWARE GRP  SMALL Technology 

VITROLIFE AB  SMALL Health Care 

XANO INDUSTRI AB  SMALL Industrials 
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Bilaga 2: Demonstrationsexempel 

Demonstrationsfigur: Aggregerade nettoresultat och utbetalningar 2000-2012 
”Nettoresultat för positiva” inkluderar enbart de företag med positiva nettoresultat under perioden. 
”Utbetalningar för positiva” inkluderar enbart de utbetalningar som härleds till företagen med positiva 
nettoresultat. ”Nettoresultat för samtliga” visar hur nettoresultaten sett ut om både företag med positiva och 
negativa nettoresultat inkluderats. ”Utbetalningar 0 & negativa” visar utbetalningarna som de företag med noll 
och negativa nettoresultat gett upphov till. 

 
 

För att åskådliggöra hur resultatet hade sett ut om företag med negativa nettoresultat 

inkluderats i studien så presenteras här en figur som visar detta. Eftersom utbetalningarna från 

de företag med negativa nettoresultat inte utgör en betydande andel av de totala 

utbetalningarna har dessa exkluderats i enlighet med Floyd et al. (2013). Om nettoresultaten 

för samtliga företag hade använts så hade det kunna leda till en felaktig bild av främst 

utbetalningsandelen, vilket visar sig exempelvis år 2008 då den hade varit negativ istället för 

positiv. 
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