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Sammandrag 
Investerare har olika preferenser gällande utdelningspolitik. För att de ska kunna förutspå 

vilka företag som bäst överensstämmer med deras preferenser är det intressant att undersöka 

om det finns några utmärkande faktorer hos företag som använder sig av utdelningar jämfört 

med de företag som inte använder sig av utdelningar. För denna undersökning har svenska 

börsnoterade företag från Small-, Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm 

undersökts för faktorerna; ålder, storlek, soliditet, Return on Assets samt bransch. Resultatet 

visade att äldre, större och mer lönsamma företag med hög ROA med större sannolikhet 

betalar utdelningar. Soliditeten visade sig vara lägre för företag som använder sig av 

utdelningar, dock kunde ingen signifikant skillnad urskiljas för denna variabel. Den justerade 

förklaringsgraden för samtliga faktorer var låg, vilket tyder på att det finns flera faktorer som 

kan förklara ett företags utdelningspolitik. Utdelningen skiljde sig även mellan företag i olika 

branscher där ekonomi, industri, telekom, konsumentvaror och konsumenttjänster var 

branscher där en hög andel av företagen betalade utdelning. 

 

Nyckelord: Utdelningspolitik, irrelevansteorin, signaleringsteorin, ålder, storlek, soliditet, 

Return on Assets, bransch 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund - Trender och signaler inom utdelningspolitik 

Företag kan välja att distribuera eventuella överskott av kapital på tre olika sätt; genom 

utdelningar, återköp av aktier eller genom att låta pengarna återinvesteras i företaget. Att 

använda utdelningar för att distribuera kapital till aktieägare är något som företag gjort sedan 

århundraden. Även då utdelningar fortfarande är det mest förekommande sättet att dela ut 

kapital är trenden dock den att färre och färre företag använder sig av utdelningar idag även 

om totalbeloppet på utdelningar har ökat. Detta tyder på att de företag som redan börjat ge 

utdelningar håller fast vid den utdelningsnivå de har, eller ökar den. (von Eije et al., 2008) 

Minskningen av utdelningar kan delvis bero på den svenska lagstiftning som infördes år 2005 

gällande återköp av aktier, vilket gav företag flera valmöjligheter att distribuera sitt kapital. 

(Prop. 1999/2000:34) 

 

Hur företag väljer att distribuera sitt kapital sänder olika signaler till marknaden. Det finns en 

stor motvilja hos företag att minska utdelningar då detta sänder negativa signaler till 

marknaden om att företaget har ekonomiska problem, samtidigt som en ökad utdelning 

signalerar en stark tro om framtiden. (Jensen et al., 2010) En minskning av utdelning är näst 

intill tabu då det sänder negativa signaler, varför många företag känner sig bundna till att 

upprätthålla den utdelningsnivå de har. På grund av detta är det inte säkert att företag ökar sin 

utdelning även om möjligheten finns, om de inte är helt säkra på att den ökade utdelningen 

kan upprätthållas i framtiden. (Brav et al., 2005) 

1.2 Problembeskrivning - Utdelningspolitikens påverkan på investerare 

Miller & Modigliani (1961) menar att det på en perfekt marknad är irrelevant vilken 

utdelningspolitik ett företag har, eftersom det inte påverkar aktieägarnas förmögenhet. Med 

tanke på trenden om att andelen företag som använder sig av utdelning har minskat verkar 

dock företag göra ett aktivt val och noga överväga sin utdelningspolitik. Detta kan delvis bero 

på de starka signalerna som utdelning sänder till marknaden. Effekten av vilken 

utdelningspolitik ett företag använder sig av är viktig, inte bara för ett företags ledning, utan 

även för investerare som planerar sina portföljer. (Miller & Modigliani, 1961) Investerare 

brukar exempelvis använda utdelningsnivån till att försöka förutspå framtida intäkter för 

företaget, vilket har betydelse när de ska utvärdera ett företags finansiella ställning för att 
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sedan kunna fatta investeringsbeslut. (Grullon et al., 2011; Moon et al., 2014) För att 

investerare ska kunna förutspå vilka företag som bäst överensstämmer med deras preferenser 

gällande utdelningspolitik, är det därför intressant att undersöka om det finns några 

utmärkande faktorer hos företag som använder sig av utdelningar jämfört med de företag som 

inte använder sig av utdelningar, så investerare vet vilka företag de ska investera i. 

 

Tidigare forskning har studerat vilka utmärkande faktorer som finns hos företag som använder 

sig av utdelningar. Grullon et al. (2011) menar att äldre företag tenderar att ge utdelningar i 

högre grad än yngre företag. Likaså lönsamhet har visat sig vara en viktig aspekt, då mer 

lönsamma företag med större sannolikhet betalar utdelning. (Fama & French, 2001) Även 

storleken på ett företag har betydelse, då större företaget är desto mer benägna till att ge 

utdelningar. (Grullon et al., 2011) Då tidigare forskning främst har gjorts på den amerikanska 

marknaden vore det intressant att göra en liknande studie på den svenska marknaden för att se 

om resultaten stämmer överens. De utvalda faktorerna som undersöks i detta arbete är: Ålder, 

storlek, soliditet, Return on Assets samt bransch. Således lyder frågeställningen för detta 

arbete:  

 

Vilka utmärkande faktorer finns hos de svenska börsnoterade företag som använder sig av 

utdelningar jämfört med de företag som inte använder sig av utdelningar? 

1.3 Syfte 

Denna undersökning syftar till att studera om det finns några utmärkande faktorer hos de 

svenska börsnoterade företag som använder sig av utdelningar jämfört med de företag som 

inte använder sig av utdelningar. De studerade företagen är listade på Small-, Mid- och Large 

Cap på Nasdaq OMX Stockholm. 

1.4 Disposition 

I avsnitt 1 presenterades en bakgrund till ämnet samt den problembeskrivning som ledde fram 

till frågeställningen och syftet med denna studie. Vidare kommer den teoretiska 

referensramen att presenteras i avsnitt 2 där irrelevansteorin, signaleringsteorin och 

preferenser om utdelning behandlas, samt en sammanfattning och motivering till teorivalet. 

Därefter presenteras en modell för denna studie följt av en beskrivning av dess variabler 

relaterat till tidigare forskning, följt av vilka avgränsningar som gjorts. I avsnitt 3 beskrivs den 



6	  
	  

metod som använts för att utföra studien, som berör datainsamling, urval, tidsram, bortfall, 

statistiskt utförande samt kritik till studien. Vidare presenteras resultatet i avsnitt 4 med 

tillhörande grafiska framställningar följt av en analys i avsnitt 5. Avslutningsvis sammanfattas 

studien i avsnitt 6, där slutsatser samt förslag till vidare forskning presenteras. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 Kapitalstruktur – Irrelevansteorin 

Miller och Modiglianis (1961) forskning kring utdelningspolitik bygger på tre antaganden: 

Först antas att på en perfekt kapitalmarknad har samtliga intressenter tillgång till samma 

information samt att diverse kostnader som exempelvis transaktions- och skattekostnader inte 

behöver tas hänsyn till. Det andra antagandet är att investerare sägs ha ett rationellt beteende, 

med det menas att investerare alltid kommer föredra alternativ som leder till en större 

förmögenhet. Det sista antagandet syftar till en perfekt säkerhet, vilket innebär att investerare 

har fullständig garanti kring framtida vinster. (Miller & Modigliani, 1961) Baserat på dessa 

antaganden menar Miller och Modigliani (1961) att det på en perfekt marknad inte spelar 

någon roll om ett företag delar ut kapital eller återinvesterar det i företaget, det påverkar inte 

aktieägarnas förmögenhet, valet blir irrelevant. 

2.2 Signaleringsteorin 

Miller & Modigliani (1961) menar som nämnt tidigare att på en perfekt marknad har samtliga 

aktörer tillgång till samma information. Ikenberry et al. (1995) menar dock att marknaden inte 

är perfekt och att det finns en informationsasymmetri mellan olika parter, speciellt mellan ett 

företags ledning och de externa intressenterna på marknaden. De externa intressenterna är inte 

delaktiga i den dagliga verksamheten och har därför inte tillgång till samma information. Det 

gäller därför för ledningen att försöka ge en sann bild av företagets ekonomiska ställning till 

allmänheten. Ledningens olika agerande sänder olika signaler till de externa intressenterna, 

som i sin tur med hjälp av dessa signaler kan skapa sig en egen bild av företaget. Det är just 

denna informationsasymmetri mellan ledning och marknad som signaleringsteorin grundar sig 

på. (Ikenberry et al., 1995) 

 

En förändring av ett företags utdelning speglar en syn på den nuvarande och framtida 

förväntade ekonomiska ställningen för ett företag. En minskad utdelning sänder negativa 
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signaler vilket leder till en pessimistisk syn om framtida intäkter. Minskningen är associerad 

med en förväntad minskning av företagets framtida investeringsmöjligheter. En ökad 

utdelning däremot, signalerar en positiv framtidstro, då företag endast ökar sin utdelning om 

de är säkra på att de framtida intäkterna kommer vara tillräckliga för att kunna upprätthålla 

ökningen. (Jensen et al., 2010) På grund av dessa starka signaler anses utdelningar vara ett 

strikt alternativ för företag att distribuera sitt kapital, har man en gång väl börjat är det svårt 

att minska eller sluta med utdelningen. (Brav et al., 2005) 
 

Återköp av aktier har fått en allt större betydelse i världen de senaste två decennierna. Detta 

kan bero på att återköp av aktier anses vara mer flexibelt och sänder inte samma starka 

entydiga signaler som utdelning. (Brav et al., 2005) Det var dock inte förrän år 2005 som den 

svenska lagstiftningen tillät återköp av aktier, vilket gav företag flera valmöjligheter att 

distribuera sitt kapital. (Prop. 1999/2000:34) Aktiemarknaden brukar vanligtvis reagera 

positivt på tillkännagivande av återköp av aktier. Återköp av aktier signalerar att aktien kan 

vara undervärderad, vilket då lockar nya köpare på marknaden som en möjlighet till 

värdeökning. (Liang, 2012) Detta bekräftar även Kracher & Johnson (1997) som menar att 

företags tillkännagivande om återköp av aktier sänder positiva signaler. 

2.3 Preferenser om utdelning 

Mot antagandet om en imperfekt marknad finns det faktorer som kan göra att investerare 

föredrar höga utdelningar jämfört med kapitalvinster. Utdelningar ses ofta som en bonus som 

man kan spendera medan kapitalvinster mer ses som värdetillväxt. Även om man äger aktier i 

ett företag som inte gör några utdelningar kan man sälja av en liten del av sitt aktieinnehav för 

att frigöra kapital, dock leder detta till transaktionskostnader och mer besvär för investerarna. 

(Brealey et al., 2011) Det starkaste argumentet till varför vissa föredrar att företag använder 

sig av utdelningar är dock för att förhindra att ledningen spenderar kvarstående vinst på dåliga 

investeringar. (Rozeff, 1982) Det är alltså inte själva utdelningarna i sig som ses som mer 

värdefulla än kapitalvinster utan för att dessa uppmuntrar till en mer försiktig och 

värdeinriktad investeringspolitik. (Brealey et al., 2011) 

 

Det finns också investerare som menar att höga utdelningar leder till minskad förmögenhet då 

utdelningar är högre beskattade än kapitalvinster. De menar därför att företag ska betala så 

låga utdelningar som möjligt och istället behålla kapitalet i företaget eller återköpa aktier. Att 
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ändra utdelningspolitiken till minskade utdelningar bör därför vara uppskattat hos alla 

skattebetalande investerare som dessutom bör vara villiga att betala mer för aktier med låg 

utdelning. De menar att företag som använder sig av utdelningar måste ge ut nya aktier för att 

kunna finansiera detta och att det skapar transaktionskostnader. Man borde därför ha skurit 

ner på utdelningar för att spara in på både skatte- och transaktionskostnader. (Brealey et al., 

2011) Dock ska tilläggas att skattesatserna är mer neutrala mellan utdelningar och 

kapitalvinster på den svenska marknaden. På så sätt blir skatteaspekten allt viktigare på den 

internationella marknaden, men inte lika aktuell på den svenska marknaden. 

2.4 Sammanfattning och motivering till teorival 

Irrelevansteorin kan ses som en av de mest grundläggande teorierna inom detta område och 

syftar till en perfekt marknad då det inte ska spela någon roll om ett företag betalar utdelning 

eller väljer att återinvestera kapitalet i verksamheten. (Miller & Modigliani, 1961) Dock 

ifrågasätts denna teori allt oftare då det är svårt att i verkligheten anta en perfekt marknad 

eftersom verkligheten inte kan ignorera diverse transaktions- eller skattekostnader, vilket 

teorin antar. Ikenberry et al. (1995) lyfter fram den informationsasymmetri som idag finns på 

marknaden mellan ledning och externa intressenter, varför signalerna från utdelningspolitiken 

blir allt viktigare. Ett företag skulle inte höja en utdelning ett år om de inte räknade med att 

kunna upprätthålla denna ökning i framtiden, vilket sänder positiva signaler till marknaden. 

(Brav et al., 2005) Samtidigt signalerar en minskad utdelning en pessimistisk syn på framtida 

intäkter. (Jensen et al., 2010) Det är signaler som dessa som de externa intressenterna delvis 

måste förlita sig på, då de inte är delaktiga i den dagliga verksamheten. För investerare är det 

därför viktigt att försöka förutspå hur ett företag kommer agera, med hjälp av diverse signaler. 

Utöver detta har intressenter också olika preferenser angående utdelning som påverkar vilka 

företag som de väljer att investera i. De finns de som föredrar utdelningar då det förhindrar 

ledningen från att spendera tidigare års överskott på dåliga investeringar, samtidigt som det 

finns investerare som är emot utdelningar då dessa generellt beskattas högre än kapitalvinster. 

(Brealey et al., 2011) Dock ska förtydligas att det på den svenska marknaden råder mer 

neutrala skattenivåer. Både signaler och preferenser spelar därför en stor roll för investerares 

beslutsfattande, hur de ska investera. Det är också viktigt för investerare att granska 

finansiella rapporter och olika nyckeltal. All information är viktig för att underlätta för 

investerare att försöka förutspå ett företags framtid. Därför kan dessa teorier ses som 

bakgrund till vår undersökningsfråga som syftar till att undersöka om det finns utmärkande 
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faktorer hos de företag som valt att betala utdelning jämfört med de företag som inte betalar 

utdelning. Detta för att hjälpa investerare att lättare kunna finna företag vars utdelningspolitik 

överensstämmer med deras preferenser. 

2.5 Modell 

Tidigare forskning har visat att olika karaktärsdrag hos företag har betydelse för hur företagets 

utdelningspolitik ser ut. Därför är det intressant att se hur utvalda faktorer skiljer sig för 

företag som valt att betala utdelning jämfört med de företag som inte betalar utdelning på den 

svenska marknaden. Undersökningens modell kan ses i Figur 2.1 - Modell. De olika 

undersökningsvariablerna är: Ålder, storlek, soliditet, Return on Assets och bransch. Dessa 

faktorer kommer undersökas för respektive huvudgrupp bestående av företag som betalar 

utdelning jämfört med företag som inte betalar utdelning. Vidare kommer en fortsättning på 

teoriavsnittet att presenteras där samtliga undersökningsvariabler kommer att definieras samt 

relateras till tidigare forskning på den internationella marknaden. 

 
Figur 2.1 – Modell 
Figuren visar samtliga undersökningsvariabler; ålder, storlek, soliditet, Return on Assets samt bransch. Dessa 

variabler kommer att studeras för två huvudgrupper som sedan kommer jämföras med varandra; företag som 

betalar utdelning samt företag som inte betalar utdelning. 

2.5.1 Ålder 

Ålder definieras som det antal år som gått sedan ett företag grundades. Grullon et al. (2011) 

menar att äldre företag betalar utdelning i större utsträckning än nya företag. Unga 

tillväxtföretag har en låg utdelning för att istället kunna göra investeringar, medan mer mogna 

firmor istället delar ut mer generellt. (Brealey et al., 2011) Tidigare forskning visar även att 
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det är de yngre företagen som till större del använder sig av återköp av aktier, vilket leder till 

att allt färre yngre företag betalar utdelning då dessa ses som substitut. (Grullon & Michaely, 

2002) Detta kan bero på att återköp ses som ett mer flexibelt alternativ då företag kan 

genomföra ett återköp utan att känna sig bundna till att genomföra flera i framtiden. 

Utdelningar ses som ett mer strikt alternativ då en sänkning av en utdelning sänder negativa 

signaler till marknaden om företagets finansiella ställning. Detta kan förklara varför äldre 

företag gör mer utdelningar då de känner sig bundna till att upprätthålla utdelningsnivån. Brav 

et al (2005) kommer i sin undersökning fram till att många av de företag som använder sig av 

utdelningar önskar att de inte gjorde det, och att de istället hade valt att använda sig av 

återköp av aktier om de hade startat företaget idag. 

2.5.2 Storlek 

Storlek definieras som det bokförda värdet på aktiekapitalet år 2013 för respektive företag, då 

det är det senaste året med fullständig information för samtliga företag. Grullon et al (2011) 

menar att det bokförda värdet av företagets kapital kan vara missvisande då det inte tar hänsyn 

till tillväxt. Trots detta baseras denna undersökning på det bokförda värdet. Om 

undersökningen skulle baserats på marknadsvärdet, det vill säga antalet utestående aktier 

multiplicerat med dagens aktiepris, skulle det blivit missvisande då det endast finns 

information om övriga variabler senast för år 2013. Enligt tidigare forskning har storlek 

betydelse för hur utdelningen ser ut hos företag. Redding (1995) menar att större företag med 

större sannolikhet betalar utdelningar än mindre företag. Likaså Grullon et al. (2011) menar 

att ju större företaget är desto mer benägna är de till att ge utdelningar. Detta kan bero på att 

speciellt mindre och yngre företag är mer finansiellt begränsade, då de ofta har större 

incitament till att hellre återinvestera kapital i interna projekt, vilket då minskar viljan för 

utdelningar. (Grullon et al., 2011) 

2.5.3 Soliditet 

Soliditet visar ett företags långsiktiga betalningsförmåga, genom att se hur stor andel av 

företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ett företag med hög soliditet sägs ha 

bättre motståndskraft mot eventuella motgångar och förluster. Hög soliditet kan delvis bero på 

att företag har återinvesterat vinst i sin verksamhet medan låg soliditet kan bero på 

utdelningar eftersom att det egna kapitalet då minskar. (E-conomic) Denna faktor är ett färdigt 

nyckeltal från databasen Retriever Business och definieras som summan av det egna kapitalet 

adderat med summan av obeskattade reserver justerat för en skattesats på 28 %, slutligen 

dividerat med summan av tillgångarna. Det kan konstateras att företag som betalar utdelningar 
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har en konkurrensmässig nackdel då de har högre kostnader av eget kapital, detta då 

utdelningar är högre beskattade än kapitalvinster. Företag som inte använder sig av 

utdelningar kan därför använda mer kapital till att återinvestera i företaget. Företag som aldrig 

betalat utdelningar är därför mer solida än företag som betalar utdelningar. (Fama & French, 

2001) Dock ska det åter förtydligas att det i Sverige råder mer neutrala skattesatser, vilket gör 

att skatteaspekten inte blir lika påtaglig. 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =   
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + [𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑜𝑏𝑒𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟  ×  0,72]

𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
  ×  100 

2.5.4 Return on Assets (ROA) 

Return on Assets, ROA, är ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna i ett företag, ett 

lönsamhetsmått. Det visar verksamhetens effektivitet oberoende av hur man finansierat 

verksamheten, eftersom de finansiella kostnaderna inte räknas med. (E-conomic) Tidigare 

forskning visar att det blivit allt vanligare på börsen med företag med lägre lönsamhet. Dessa 

är mindre benägna till att betala utdelning. Istället är det större och mer lönsamma företag 

med en hög ROA som generellt är mer villiga till att betala utdelning. (Grullon et al., 2011) 

Detta bekräftas av Denis & Osobov (2008) som menar att utdelningspolitik påverkas av ett 

företags lönsamhet. Mer lönsamma företag betalar med större sannolikhet utdelningar. Enligt 

Paulsen (2003) bör överskott av kapital överstiga en viss minimumgräns för att utdelningar 

ska kunna ske. Om kapitalet är för lågt och inte når upp till denna minimumgräns, bör inte 

någon utdelning ske, då företaget inte är tillräckligt lönsamt för att klara av utdelningen. 

(Paulsen, 2003) Fama & French (2001) menar även de att mer lönsamma företag med större 

sannolikhet betalar utdelning. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛  𝑜𝑛  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡   𝑅𝑂𝐴 =   
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟  𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛  𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔  

𝐷𝑒𝑡  𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎  𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
  ×  100 

2.5.5 Bransch 

Indelningen och definitionen av de olika branscherna för denna undersökning utgår från den 

redan befintliga indelningen från Nasdaq OMX Stockholm. De tio olika branscherna är: 

Allmännyttiga tjänster, olja och gas, ekonomi, industri, telekom, konsumentvaror, 

konsumenttjänster, råvaror, sjukvård samt teknik. Tidigare forskning visar att olika specifika 

branscher påverkar företags utdelningspolitik. Dempsey et al. (1993) menar att det är de 

enskilda branschernas marknadspolicys som spelar en stor roll medan Moon et al. (2014) 
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menar att det är branschers finansiella och operationella strukturer som främst påverkar 

företags utdelningspolitik. Olika branscher anses kräva olika avsättningar till reserver och 

återinvesteringar, med tanke på de tekniska och marknadsmässiga villkor som hör till den 

specifika branschen, vilket i sin tur påverkar utdelningen. Ju högre krav på avsättningar till 

reserver eller återinvesteringar, desto mindre sannolikhet för utdelning. Läkemedelsindustrin 

är ett exempel på en bransch som kräver stort kapital för forskning och utveckling, en 

avsättning som på så sätt ofta prioriteras innan eventuell utdelning. (Florence, 1959) 

2.6 Avgränsningar av faktorer 

Det finns flera faktorer som hade varit intressanta att studera, men som på grund av tidsramen 

för detta arbete exkluderats. Det hade varit intressant att se om företag med olika geografiska 

lägen kan skilja sig åt vad gäller deras utdelningspolitik. Tidigare forskning har visat att 

geografiskt läge kan ha betydelse för vilken utdelningspolitik ett företag har. Det bygger på att 

investerare har olika preferenser beroende på var de är lokaliserade och att företag därefter 

anpassar sin utdelning. (Becker et al., 2011) 
 

Ägandestruktur hade även varit en intressant faktor att undersöka, som exkluderats på grund 

av arbetets tidsram. Tidigare forskning visar att familjeägda företag tenderar att betala högre 

utdelning jämfört med icke-familjeägda företag. (Isakov & Weisskopf, 2015) Detta i likhet 

med De Angelo et al. (2009) som menar att ägandestrukturen har stor påverkan på företags 

utdelningspolitik. 

3. Metod 

3.1 Datainsamling 

För att kunna genomföra denna studie behövdes kvantitativ information om svenska 

börsnoterade företag. En sammanställd lista av företag hämtades från Nasdaq OMX 

Stockholm 2015-04-15, där företag från Small-, Mid- och Large Cap inkluderades. Därefter 

användes databasen Retriever Business för att inhämta information om utvalda variabler för 

respektive företag. Retriever Business innehåller information om svenska bolag, där 

bolagsinformationen finns både som sökbara parametrar och som uppladdningsbara filer, 
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såsom företagens egna årsredovisningar. Därefter kompletterades information om företagen 

haft utdelning eller inte baserat på information från Nasdaq OMX Stockholm. 

3.2 Urval 

Efter insamling av information sammanställdes ett dokument för att vidare skapa två grupper; 

en utdelningsgrupp och en grupp representerade av de företag som inte betalar utdelning. För 

att ett företag skulle klassificeras till utdelningsgruppen krävdes att företaget haft en 

kontinuerlig ordinarie utdelning mellan åren 2010-2014. En femårsperiod av kontinuerliga 

utdelningar krävdes således för att ett företag skulle klassificeras till utdelningsgruppen för att 

de faktorer som undersöktes skulle bli så tydliga som möjligt. Om ett företag inte haft 

utdelning samtliga år, utan ett uppehåll något år, uppfylldes inte kraven och räknades då inte 

med i utdelningsgruppen. På liknande sätt har företagen för den grupp som inte betalat 

utdelning valts ut, då endast de företag som aldrig betalat någon utdelning under perioden 

2010-2014 kvalificerats till gruppen. Undersökningen inkluderade samtliga företag som 

kvalificerats till respektive grupp. Detta för att antalet företag inom grupperna var hanterbart, 

ju fler observationer desto mer tillförlitligt resultat då vi inte utesluter något företag från 

undersökningen. Dock bör man vara medveten om att det slutliga resultatet endast kan spegla 

svenska börsnoterade företag som använder, respektive inte använder sig av utdelningar då 

informationen ursprungligen endast baserats på dessa företag. 

3.3 Tidsram 

Undersökningen har baserats på information av företagen från slutet av år 2013. Detta då det 

är det senaste året där fullständig information finns tillgänglig från Retriever Business om 

företagens faktorer. 

3.4 Bortfall 

Den ursprungliga listan från Nasdaq OMX Stockholm innehållandes företag från Small-, Mid- 

och Large Cap bestod av totalt 269 företag. Därefter exkluderades 38 företag som hade 

bristande information gällande företagens faktorer vid komplettering från Retriever Business, 

varav 231 företag återstod. Av dessa 231 företag, var det 105 företag som uppfyllde 

kriterierna för att ingå i utdelningsgruppen, samt 60 företag som uppfyllde kriterierna för att 

ingå i gruppen av de företag som inte betalat utdelning. Detta ledde till ett ytterligare bortfall 

på 66 företag, som klassificeras som bortfall för ej uppnådda kriterier. 
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Nasdaq OMX Stockholm 269st 

Bortfall - bristande information 38st 

Bortfall - ej uppnådda kriterier för grupp 66st 

Utdelningsgrupp 105st 

Ej utdelningsgrupp 60st 

Tabell 3.1 – Bortfall 
Tabellen visar det antal företag som denna undersökning baserats på. Det ursprungliga antalet företag på 

Nasdaq OMX Stockholm från Small-, Mid- och Large Cap bestod av 269st företag. Av dessa var det 38 företag 

som föll bort på grund av bristande information. Ytterligare 66 företag föll bort då de inte kvalificerades till 

varken utdelningsgrupp eller ej utdelningsgrupp. Kvar kvalificerades 105 företag till utdelningsgruppen samt 60 

företag till den grupp representerad av företag som ej betalat utdelning. Se kriterier i 3.2 Urval. 

 

Man bör dock vara medveten om storleken på bortfallet för ej uppnådda kriterier. Bortfallet på 

66 observationer är större än antalet företag i gruppen som representeras av de företag som 

inte använt sig av utdelningar. Detta beror på de höga kriterier som upprättats för att 

klassificeras till respektive grupp. Det kan således ha funnits företag som vanligtvis haft 

kontinuerliga utdelningar, men som under något av undersökningsåren 2010-2014 tvingats att 

avstå från utdelningar och på så sätt exkluderats från denna undersökning. Dock syftar denna 

undersökning till att urskilja skillnader mellan två grupper, vilket motiverar de höga 

kriterierna. Hade lägre kriterier upprättats för respektive grupp hade ett mindre antal företag 

exkluderats, men resultaten kanske inte hade blivit lika tydliga, varför höga kriterier kvarstår 

på bekostnad av ett högt bortfall. 

3.5 Statistiskt utförande 

För samtliga variabler utfördes statistiska tester i programmet Minitab. Tvåsidiga t-test 

utfördes för variablerna ålder, storlek, soliditet och ROA för att testa om det fanns en 

signifikant skillnad gällande faktorerna mellan de två grupperna; de företag som betalar 

utdelning och de företag som inte betalar utdelning. Inför detta gjordes Levene’s test för att 

utreda om antagandet om lika varianser kunde användas i beräkningarna för t-testen. Levene’s 

test resulterade dock i att ingen av variablerna kunde använda sig av detta antagande, detta 

kan ses i bilaga 8.2 Levene’s test. De tvåsidiga t-testen utfördes med en signifikansnivå på 5 

% med antagandet att de två populationerna var normalfördelade eftersom antalet 

observationer för de båda grupperna var över den centrala gränsvärdessatsen. Nollhypotesen 
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var att det inte fanns någon skillnad gällande faktorerna mellan de två grupperna. Ett p-värde 

under 5 % ledde således till att nollhypotesen förkastades och att det med statistisk signifikans 

kunde bevisas att det fanns en skillnad mellan de två grupperna. 

 

En binär logistisk regression utfördes sedan för att ta fram förklaringsgraden för respektive 

faktor, R-kvadrat, som anger andelen förklarad varians uttryckt i procent. Förklaringsgraden 

visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln; utdelning, som kan förklaras av den 

oberoende variabeln; ålder, storlek, soliditet och ROA. När man med hjälp av regressioner 

endast undersöker en variabel i taget är R-kvadrat tillförlitlig. Till detta kan även oddskvoter 

analyseras, som talar om hur mycket oddset ökar i förhållande till att en enhet av den 

oberoende variabeln ökar. När flera oberoende variabler undersöks samtidigt i en regression 

bör dock det justerade måttet för R-kvadrat användas. Detta då det justerade R-kvadrat tar 

hänsyn till att flera oberoende variabler kan samverka med varandra. Därför justeras måttet 

ned något, eftersom det annars kan bli något överdrivet. För samtliga regressioner 

exkluderades extrema uteliggare som annars hade kunnat snedvrida resultatet. Bara de 

extrema uteliggarna valdes att exkluderas då ett så stort antal observationer som möjligt skulle 

kvarstå. Det var endast faktorerna storlek och ROA som hade extrema uteliggare. 

 

 Före bortfall Antal bortfall Efter bortfall 

Ålder 165 st 0 st 165 st 

Storlek 165 st 15 st 150 st 

Soliditet 165 st 0 st 165 st 

ROA 165 st 10 st 155 st 

Tabell 3.2 - Bortfall för binär logistisk regression 
Tabellens första kolumn visar de oberoende faktorerna. Den andra kolumnen visar det ursprungliga antalet 

företag för samtliga faktorer. De 165 företagen utgörs av de 105 företag som betalar utdelning samt de 60 som 

inte gör det.  Därefter visas bortfallet för de extrema uteliggare som exkluderats, där endast storlek och ROA 

hade observationer som klassificerades som extrema uteliggare. Den sista kolumnen visar det slutliga 

underlaget som de binära logistiska regressionerna har baserats på. 

 

Ett icke-parametriskt test utfördes för den sista undersökningsvariabeln bransch. Icke-

parametriska test används då antalet observationer inte överstiger den centrala 

gränsvärdessatsen, vilket leder till att en normalfördelad population inte kan antas. Man bör 

dock vara medveten om att icke-parametriska tester ger en lägre styrka och effektivitet än 

parametriska tester. Det icke-parametriska test som denna undersökning utgick från var ett 
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Chi2-test, eftersom observationerna mätts på en nominalskala. Dock uppfylldes inte villkoren 

för detta test, varför Fisher´s exakta test användes. Detta test prövar om det finns en skillnad 

gällande utdelning mellan olika branscher. Nollhypotesen för testet syftar till att det inte finns 

någon skillnad mellan de olika branscherna. Då testet utförs med 5 % signifikansnivå kommer 

nollhypotesen att förkastas om p-värdet understiger 5 %. 

3.6 Kritik till studien 

Resultatet från denna undersökning på den svenska marknaden har jämförts med tidigare 

resultat på den internationella marknaden. Först och främst ska konstateras att det kan finnas 

väsentliga skillnader mellan olika länder vilket påverkar denna jämförelse. Exempelvis 

lagstiftning, då Sverige har en relativt neutral skattelagstiftning jämfört med övriga länder, 

vilket kan påverka investerares preferenser, då utdelningar utomlands kan vara högre 

beskattade. (Brealey et al., 2011) 

Man bör även vara medveten om att denna studie har haft ett annat tillvägagångssätt än 

tidigare studier, vilket då påverkar jämförelsen mellan den svenska och internationella 

marknaden. Denna undersökning har andra definitioner gällande kriterier för respektive 

undersökningsgrupp, undersökningsperiod och faktorer. Olika val har motiverats ovan. Detta 

gör att man bör vara medveten och kritisk till resultaten av de olika studiernas jämförelse då 

de inte bygger på samma ursprungliga antaganden och avgränsningar. 

4. Resultat 

4.1 Faktorer - Ålder, storlek, soliditet, ROA 

Faktorerna ålder, storlek, soliditet och Return on Assets har undersökts för de två 

huvudgrupperna; företag som betalar utdelning samt de företag som inte betalar utdelning. 

Resultatet för dessa faktorer för de båda grupperna presenteras i Tabell 4.1 – Variabler.  
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 Ålder (år) Storlek (mkr) Soliditet ROA 
Utdelningsgrupp 49,70 758,13 47,29 % 11,44 % 
Ej utdelningsgrupp 27,87 89,90 54,78 % - 6,43 % 
Tabell 4.1 – Variabler 

Tabellen visar medelvärdena för undersökningsvariablerna ålder, storlek, soliditet och Return on 
Assets för de två olika huvudgrupperna; företag som betalar utdelning samt för de företag som inte 
betalar utdelning. 

Företag som betalar utdelning är äldre jämfört med de företag som inte betalar utdelning. 

Utdelningsgruppens genomsnittliga ålder var 49,70 år jämfört med de företag som inte betalat 

utdelning vars genomsnitt var 27,87 år. 

 

Företag som betalar utdelning är större jämfört med de företag som inte betalar utdelning. 

Utdelningsgruppens genomsnittliga storlek var 758,13 mkr jämfört med de företag som inte 

betalat utdelning vars genomsnitt var 89,90 mkr. 
 

Företag som betalar utdelning har en lägre soliditet jämfört med de företag som inte betalar 

utdelning. Utdelningsgruppens genomsnittliga soliditet var 47,29 % jämfört med de företag 

som inte betalat utdelning vars genomsnitt var 54,78 %. 

 

Företag som betalar utdelning har en högre lönsamhet jämfört med de företag som inte betalar 

utdelning. Utdelningsgruppens genomsnittliga ROA var 11,44 % jämfört med de företag som 

inte betalat utdelning vars genomsnitt var -6,43 %. 

4.2 T-test  

Tvåsidiga t-test genomfördes för variablerna ålder, storlek, soliditet och ROA. Detta för att 

statistiskt kunna säkerställa om det fanns en skillnad mellan de två olika huvudgrupperna för 

respektive variabel. Beskrivande statistik för respektive t-test kan ses i bilaga 8.3 T-test. 

 

 P-värde 
Ålder 0,000 
Storlek 0,002 
Soliditet 0,061 
ROA 0,000 
Tabell 4.2 – T-test 

Tabellen visar p-värden utifrån respektive t-test.  



18	  
	  

Resultatet av t-testet för variabeln ålder visade ett p-värde på 0,000 vilket betyder att det med 

5 % signifikansnivå statistiskt kan säkerställas att det finns en skillnad mellan de företag som 

betalar utdelning och de som inte betalar utdelning gällande deras ålder. 
 

Resultatet av t-testet för variabeln storlek visade ett p-värde på 0,002 vilket betyder att det 

med 5 % signifikansnivå även här statistiskt kan säkerställas att det finns en skillnad mellan 

de företag som betalar utdelning och de som inte betalar utdelning gällande deras storlek. 
 

Resultatet av t-testet för variabeln soliditet visade ett p-värde på 0,061 vilket betyder att man 

med 5 % signifikansnivå inte kan förkasta nollhypotesen om att ingen skillnad föreligger 

mellan grupperna. Det kan alltså inte statistiskt säkerställas att det finns en skillnad mellan de 

företag som betalar utdelning och de som inte betalar utdelning gällande deras soliditet. Dock 

ligger värdet nära signifikansnivån på 5 % varför en fortsatt analys kommer att göras ändå. 

 

Resultatet av t-testet för variabeln ROA visade ett p-värde på 0,000 vilket betyder att det med 

5 % signifikansnivå statistiskt kan säkerställas att det finns en skillnad mellan de företag som 

betalar utdelning och de som inte betalar utdelning gällande deras ROA. 

4.3 Binära logistiska regressioner 

Binära logistiska regressioner har utförts för att kunna se vilken förklaringsgrad variablerna 

ålder, storlek, soliditet och ROA har till att företag betalar utdelningar. Beskrivande statistik 

för samtliga binära logistiska regressioner kan ses i bilaga 8.4 Binära logistiska regressioner. 

Nedan presenteras en sammanställd tabell där kolumnen med ojusterad R-kvadrat 

representerar de enskilda binära logistiska regressionerna för varje undersökningsvariabel. 

Kolumnen med justerad R-kvadrat representerar en sammanslagen binär logistisk regression 

där samtliga undersökningsvariabler undersökts tillsammans. Samtliga extrema uteliggare har 

exkluderats för regressionen. Därefter presenteras en figur för respektive variabel. Figurernas 

kurva visar sannolikheten att ett företag betalar utdelning med hänsyn till respektive variabel. 

Varje observation speglas av en punkt. De företag som betalat utdelning ingår i den övre 

raden med punkter. Företag som inte betalat utdelning ingår i den undre raden med punkter. 

 

Datamaterialet för variabeln ROA har dock inför regressionen delats in i två grupper med en 

avskiljande gräns på 5 %, en nivå som för ROA generellt anses bra. Indelningen motiveras av 
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att spridningen av ROA var stor vilket gav otydliga resultat för regressionen. De företag med 

en ROA under 5 % klassificeras som företag med låg ROA. Således har företag med ROA 

över 5 % klassificerats som företag med hög ROA. Därför kan inte varje enskilt företag 

studeras som för övriga figurer, dock kan information fortfarande utläsas från grafens kurva, 

se Figur 4.4 - Binär logistisk regression - ROA. 

 
 

Ojusterad Justerad 
 

R-kvadrat Oddskvot P-värde R-kvadrat Oddskvot P-värde 
Ålder 10,84 % 1,0328 0,000 19,72 % 1,0192 0,006 
Storlek 5,65 % 1,0030 0,001 19,72 % 1,0028 0,018 
Soliditet 1,85 % 0,9869 0,046 19,72 % 0,9921 0,419 
ROA 15,08 % 8,3077 0,000 19,72 % 6,9905 0,000 
Tabell 4.3 - Sammanställning från binära logistiska regressioner 
Tabellen visar en sammanställning från de binära logistiska regressionerna för respektive 

undersökningsvariabel; ålder, storlek soliditet och ROA. Kolumnen för ojusterad R-kvadrat består av värden 

från regressioner utförda enskilt för varje variabel. Kolumnen för justerad R-kvadrat består av värden från en 

sammanslagen regression för samtliga variabler.  

 

 
Figur 4.1 - Binär logistisk regression - Ålder 
Figurens kurva visar sannolikheten att ett företag betalar utdelning med hänsyn till vilken ålder företaget har. 

Varje företag speglas av en punkt. De företag som betalat utdelning ingår i den övre raden med punkter. 

Företag som ej betalat utdelning ingår i den undre raden med punkter. 

 

För variabeln ålder kan man se en positiv korrelation. Ju äldre företag desto större sannolikhet 

att de betalar utdelning. Den ojusterade förklaringsgraden för variabeln ålder är 10,84 % 

vilket syftar till att variabeln ålder till 10,84% kan förklara varför företag betalar utdelning. 

Vidare har ålder en oddskvot på 1,0328 vilket betyder att för varje enhet som åldern ökar så 
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ökar även oddset för utdelning med 3,28 %. P-värdet är under signifikansnivån på 5 % vilket 

betyder att sambandet är statistiskt säkerställt. 

 

 
 

Figur 4.2 - Binär logisk regression - Storlek 
Figurens kurva visar sannolikheten att ett företag betalar utdelning med hänsyn till vilken storlek företaget har. 

Varje företag speglas av en punkt. De företag som betalat utdelning ingår i den övre raden med punkter. 

Företag som ej betalat utdelning ingår i den undre raden med punkter. 

 

För variabeln storlek kan man även här se en positiv korrelation. Ju större företag desto större 

sannolikhet att de betalar utdelning. Den ojusterade förklaringsgraden för variabeln storlek är 

5,65 % vilket syftar till att variabeln storlek till 5,65 % kan förklara varför företag betalar 

utdelning. Vidare har storlek en oddskvot på 1,0030 vilket betyder att för varje enhet som 

storleken ökar så ökar även oddset för utdelning med 0,3 %. P-värdet är under 

signifikansnivån på 5 % vilket betyder att sambandet är statistiskt säkerställt. 
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Figur 4.3 - Binär logistisk regression - Soliditet 
Figurens kurva visar sannolikheten att ett företag betalar utdelning med hänsyn till vilken soliditet företaget har. 

Varje företag speglas av en punkt. De företag som betalat utdelning ingår i den övre raden med punkter. 

Företag som ej betalat utdelning ingår i den undre raden med punkter. 

 

För variabeln soliditet kan man se en negativ korrelation. Företag med låg soliditet betalar 

med större sannolikhet utdelning. Den ojusterade förklaringsgraden för variabeln soliditet är 

1,85 % vilket syftar till att variabeln soliditet till 1,85 % kan förklara varför företag betalar 

utdelning. Vidare har soliditet en oddskvot på 0,9860 vilket betyder att för varje enhet som 

soliditeten ökar så minskar oddset för utdelning med 1,4 %. P-värdet är strax under 

signifikansnivån på 5 % vilket betyder att sambandet är statistiskt säkerställt. 
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Figur 4.4 - Binär logistisk regression - ROA 
Figurens kurva visar sannolikheten att ett företag betalar utdelning med hänsyn till om företaget har en ROA 

över eller under 5 %. Då materialet har delats in i två grupper, de företag med en ROA över respektive under 5 

%, så kan inte observationernas spridning studeras som för övriga figurer.  
 

För variabeln Return on Assets, ROA, kan man se en positiv korrelation. Företag med hög 

ROA betalar med större sannolikhet utdelning. Den ojusterade förklaringsgraden för variabeln 

ROA är 15,08 % vilket syftar till att variabeln ROA till 15,08 % kan förklara varför företag 

betalar utdelning. Vidare har ROA en oddskvot på 8,3077 vilket betyder att för företag med 

ROA över 5 % är oddset för utdelning 830,77 % större än för företag med ROA under 5 %. P-

värdet är under signifikansnivån på 5 % vilket betyder att sambandet är statistiskt säkerställt. 
 

För den binära logistiska regressionen som grundas på variablerna ålder, storlek, soliditet och 

ROA används en justerad R-kvadrat. Den justerade förklaringsgraden för variablerna är 19,72 

% vilket syftar till att variablerna ålder, storlek, soliditet och ROA tillsammans kan förklara 

att företag betalar utdelning till 19,72 %. 

4.4 Bransch – Fisher´s exakta test 

Fisher´s exakta test genomfördes för den sista undersökningsvariabeln bransch. Detta för att 

statistiskt kunna säkerställa om det fanns en skillnad mellan de företag som betalar utdelning 

och de företag som inte gör det i olika branscher. 
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Bransch N Andel i % 
Allmännyttiga tjänster 1 0,0 

Olja och gas 4 0,0 

Ekonomi 26 88,5 

Industri 50 76,0 

Telekom 3 100,0 

Konsumentvaror 16 81,3 

Konsumenttjänster 13 61,5 

Råvaror 8 50,0 

Sjukvård 27 29,6 

Teknik 17 47,1 

Overall 165 63,6 
   
Χ2

obs=26,92 DF=9 P<0,001 
 
* NOTE * One or more small samples 
Tabell 4.4 – Fisher´s exakta test 
Tabellens första kolumn visar de olika branscherna för denna undersökning. Detta följs av antalet företag inom 

respektive bransch. Den sista kolumnen redogör för andelen företag inom respektive bransch som betalar 

utdelning. 

 

Resultatet för Fisher´s exakta test visade ett p-värde som var mindre än 0,001 vilket betyder 

att det med 5 % signifikansnivå statistiskt kan säkerställas att det finns en skillnad mellan 

olika branscher gällande om de betalar utdelning eller inte. Dock bör man vara medveten om 

att antalet observationer är litet, varför en varning om för få observationer kommer upp i 

slutet av testet. P-värdet är således inte helt pålitligt med så här få observationer. De branscher 

där andelen företag som betalar utdelningar är hög är ekonomi, industri, telekom, 

konsumentvaror och konsumenttjänster. Således är de branscher med låg utdelning 

allmännyttiga tjänster, olja och gas, sjukvård och teknik. Inom branschen råvaror är andelen 

företag som betalar utdelningar lika stor som andelen företag som inte gör det. 

5. Analys  
Denna undersökning syftar till att studera om ålder, storlek, soliditet, ROA och bransch kan 

skilja sig åt mellan de företag som använder sig av utdelningar och de som inte gör det. 

Resultaten från de utförda t-testen tyder på en signifikant skillnad för faktorerna ålder, storlek 
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och ROA. Denna signifikanta skillnad gör det intressant att jämföra resultaten från denna 

undersökning baserad på svenska börsnoterade bolag med resultat från tidigare forskning på 

den internationella marknaden. 
 

Företag på den svenska marknaden som betalat utdelning var äldre än de företag som inte 

gjort det, då den genomsnittliga åldern var 49,70 år respektive 27,87 år. En positiv korrelation 

kan ses i Figur 4.1 - Binär logistisk regression - Ålder. Ju äldre företag desto större 

sannolikhet att de betalar utdelning. Ålder har en oddskvot på 1,0328 vilket betyder att för 

varje enhet som åldern ökar så ökar även oddset för utdelning med 3,28 %. Den ojusterade 

förklaringsgraden för den binära logistiska regressionen för variabeln ålder är 10,84 % vilket 

syftar till att variabeln ålder till 10,84 % kan förklara varför företag betalar utdelning. Detta 

stämmer överens med vad tidigare forskning på den internationella marknaden kommit fram 

till. Grullon et al. (2011) menar att just äldre företag betalar utdelning i större utsträckning än 

yngre företag. Enligt tidigare forskning kan detta bero på att företag som använder sig av 

utdelningar ofta känner sig bundna till att upprätthålla den aktuella utdelningsnivån då en 

sänkning sänder negativa signaler till marknaden. (Brav et al., 2005) Att yngre företag inte till 

lika stor del använder sig av utdelningar skulle delvis kunna förklaras av den svenska 

lagstiftning som kom år 2005 som gjorde det möjligt för företag att återköpa sina aktier, vilket 

gav företag en större valmöjlighet hur de skulle distribuera sitt kapital. Återköp ses som ett 

mer flexibelt alternativ då marknaden inte förväntar sig att företag ska fortsätta återköpa aktier 

varför företag inte blir bundna på samma sätt som vid utdelningar att fortsätta distribuera 

kapital till aktieägarna. Detta kan kopplas till resultatet av Brav et al. (2005) där det 

framkommer att företag som använder sig av utdelningar hellre skulle använda sig av återköp 

om de grundade ett nytt företag idag. Nya företag har alltså lärt sig av de problem som äldre 

företag idag tampas med vilket kan förklara den skillnad i ålder resultatet visar. Yngre företag 

använder sig således mer av flexibla återköp av aktier, vilket leder till att allt färre yngre 

företag betalar utdelning. (Grullon & Michaely, 2002) 

 

De företag som betalat utdelning var i genomsnitt större än de företag som inte betalat 

utdelning, då den genomsnittliga storleken på aktiekapitalet var 758,13 mkr respektive 89,90 

mkr. En positiv korrelation kan ses i Figur 4.2 - Binär logistisk regression - Storlek. Ju större 

företag desto större sannolikhet att de betalar utdelning. Storlek har en oddskvot på 1,0030 

vilket betyder att för varje enhet som storleken ökar så ökar även oddset för utdelning med 0,3 

%. Den ojusterade förklaringsgraden för den binära logistiska regressionen för variabeln 
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storlek är 5,65 % vilket syftar till att variabeln storlek till 5,65 % kan förklara varför företag 

betalar utdelning. Dessa resultat från den svenska marknaden överensstämmer med tidigare 

forskning. Redding (1995) menar att större företag med större sannolikhet betalar utdelningar 

till skillnad från mindre företag. Grullon et al. (2011) menar även de att större företag är mer 

benägna till att ge utdelningar vilket kan bero på att mindre och yngre företag är mer 

finansiellt begränsade. Detta leder till incitament att hellre återinvestera kapital i interna 

projekt och gynna tillväxtmöjligheter, vilket då minskar viljan för utdelningar. Storlekens 

betydelse bör således kunna anknytas till föregående faktor, ett företags ålder. Yngre företag 

betalar inte utdelning i lika stor utsträckning, exempelvis för att de inte hunnit växa till sig och 

därför istället prioriterar att återinvestera kapital. (Brealey et al., 2011) Grullon et al. (2011) 

menar att mindre och yngre företag kan ses som finansiellt begränsade varför tidsaspekt och 

storlek därför bör höra ihop. 
 

Soliditeten var lägre för de företag som använt sig av utdelningar jämfört med de som inte 

gjort det, då den genomsnittliga soliditeten var 47,29 % respektive 54,78 %. Dock ska 

förtydligas att det med 5 % signifikansnivå inte är en statistiskt säkerställd skillnad mellan 

dessa två grupper, vilket gör det svårt att uttala sig om denna variabel. En negativ korrelation 

kan ses i Figur 4.3 - Binär logistisk regression - Soliditet. Företag med låg soliditet betalar 

med större sannolikhet utdelning. Soliditet har en oddskvot på 0,9860 vilket betyder att för 

varje enhet som soliditeten ökar så minskar oddset för utdelning med 1,4 %. Den ojusterade 

förklaringsgraden för den binära logistiska regressionen för variabeln soliditet är 1,85 % 

vilket syftar till att variabeln soliditet till 1,85 % kan förklara varför företag betalar utdelning. 

Att soliditeten är lägre för företag som använder sig av utdelningar skulle kunna bero på att 

storleken på det egna kapitalet minskar då man använder sig av utdelningar vilket sänker 

soliditeten. Fama & French (2001) menar att företag som aldrig betalat utdelningar således 

kommer vara mer solida än företag som betalar utdelningar. Som investerare är en hög 

soliditet att föredra då det speglar företagets betalningsförmåga och ger företag en bättre 

motståndskraft mot svängningar i konjunkturer. Investerare som inte vill riskera sitt privata 

kapital bör därför vilja investera i företag med hög soliditet, då det ger företag en viss reserv 

för dessa svängningar. Dock är utdelningar också något som investerare lägger vikt vid innan 

de fattar sina investeringsbeslut. Då utdelningar sänker soliditeten hos företag är det något 

som investerare måste ta hänsyn till då de utvärderar ett företag. Ett företag med låg soliditet 

behöver inte vara sämre än ett med hög soliditet utan det kan bero på att företagen har olika 

utdelningspolitik. Man ska som investerare därför inte enbart förlita sig på om soliditeten hos 
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ett företag är låg då detta kan bero på att företaget använder sig av utdelningar. Det gäller 

alltså att göra en avvägning mellan vad som är viktigast av hög soliditet eller utdelningar. 
 

Avkastningen var högre för de företag som betalat utdelning jämfört de företag som inte gjort 

det då det genomsnittliga Return on Asset, ROA, var 11,44 % respektive -6,43 %. En positiv 

korrelation kan ses i Figur 4.4 - Binär logistisk regression - ROA. Företag med hög ROA 

betalar med större sannolikhet utdelning. ROA har en oddskvot på 8,3077 vilket betyder att 

för företag med ROA över 5 % är oddset för utdelning 830,77 % större än för företag med 

ROA under 5 %. Den ojusterade förklaringsgraden för den binära logistiska regressionen för 

variabeln ROA är 15,08 % vilket syftar till att variabeln ROA till 15.08 % kan förklara varför 

företag betalar utdelning. ROA har således den högsta ojusterade förklaringsgraden av 

samtliga faktorer för denna undersökning, vilket visar vikten för företag att ha en hög 

avkastning för att kunna ge utdelningar. Resultaten stämmer överens med tidigare forskning, 

då Fama & French (2001) och Denis & Osobov (2008) menar att det är mer lönsamma företag 

som betalar utdelning. ROA bör då vara högre för företag som betalar utdelning, likt 

resultaten för denna undersökning. (Grullon et al., 2011) Resultaten för denna undersökning 

blir även extra tydliga då ROA för de företag som inte betalar utdelning är negativt. Om ett 

företags överskott av kapital inte når upp till en minimumgräns, bör ingen utdelning ske, då 

företaget inte är tillräckligt lönsamt för att klara av utdelningen. (Paulsen, 2003) 

 

Den justerade förklaringsgraden för den sammanställda binära logistiska regressionen var 

19,72 %, vilket är den andel som faktorerna ålder, storlek, soliditet och ROA tillsammans kan 

förklara ett företags utdelning. Detta visar alltså att det är ett flertal faktorer som kan förklara 

ett företags utdelning och att återstående 80,28 % består av okända faktorer som också har 

betydelse. Investerare bör därför ha flera underlag för sitt beslutsfattande om vilka företag de 

ska investera i, då det som bevisat finns fler faktorer som kan förklara ett företags 

utdelningspolitik. Tidigare forskning på den internationella marknaden har exempelvis visat 

att även geografiskt läge och ägandestruktur kan ha betydelse för ett företags 

utdelningspolitik. Investerare sägs ha olika preferenser beroende på var de är lokaliserade 

vilket företag sägs ha anpassat sin utdelningspolitik efter. (Becker et al., 2011) De Angelo et 

al. (2009) menar att ägandestrukturen har en stor påverkan på företags utdelningspolitik vilket 

även Isakov & Weisskopf (2015) styrker då de menar att familjeägda företag tenderar att 

betala högre utdelning jämfört med icke-familjeägda företag. 
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Den justerade förklaringsgraden på 19,72 % för faktorerna ålder, storlek, soliditet och ROA är 

relativt låg. En låg justerad förklaringsgrad kan även väcka tankar om olika faktorer kan 

samverka med varandra, vilket då skulle sänka förklaringsgraden. Exempelvis menar Grullon 

et al. (2011) att unga företag ofta är mindre och inte har hunnit växa till sig, vilket kan leda till 

att företaget istället prioriterar återinvesteringar av kapital för att gynna tillväxtmöjligheter 

snarare än att betala utdelningar. Således borde dessa två variabler, ålder och storlek, kunna 

höra ihop.  
 

Olika branscher kräver olika mycket avsättning för forskning och utveckling. Tidigare 

forskning visar att läkemedelsindustrin är en av de branscher som är i störst behov av 

avsättning för forskning och utveckling, vilket då borde minska sannolikheten för utdelning. 

(Florence, 1959) Detta bekräftar denna undersökning då sjukvård är en av de branscher där en 

låg andel företag betalar utdelningar. Om man vidare ska följa detta argument borde då även 

allmännyttiga tjänster, olja och gas samt teknik vara branscher som kräver större avsättningar 

för forskning och utveckling, då en låg andel företag inom dessa branscher betalar 

utdelningar. Dock ska konstateras att det bland observationerna för denna undersökning 

endast fanns ett företag som kategoriseras som allmännyttiga tjänster varför man inte kan dra 

alltför stora slutsatser om resultatet för denna bransch, då underlaget kan göra resultatet 

missvisande. Detta bekräftas av Fisher´s exakta test som även det varnar om för få 

observationer. Om man istället ser till företag som betalar utdelning så borde branscherna 

ekonomi, industri, telekom, konsumentvaror och konsumenttjänster vara branscher som då 

inte kräver samma avsättningar för forskning och utveckling och på så sätt kan förespråka för 

en mer generös utdelningspolitik, detta grundat på att det är inom dessa branscher där störst 

andel företag betalar utdelningar. Man ska dock inte helt förlita sig på ett företags bransch, då 

företags utdelningspolitik kan skilja sig åt även inom en bransch som generellt förespråkar 

utdelningar. 
 

Irrelevansteorin syftar till en perfekt marknad där det inte ska spela någon roll om ett företag 

betalar utdelning eller väljer att återinvestera kapitalet i verksamheten. (Miller & Modigliani, 

1961) Dock ifrågasätts denna teori allt oftare då det är svårt att i verkligheten anta en perfekt 

marknad eftersom verkligheten inte kan ignorera diverse transaktions- eller skattekostnader, 

vilket teorin antar. Därför blir valet av utdelningspolitik alltmer relevant och en signifikant 

skillnad gällande faktorer mellan företag som betalar utdelning och de företag som inte gör 

det har i denna undersökning påvisats. För att investerare lättare ska kunna finna företag vars 
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utdelningspolitik överensstämmer med deras preferenser kan de ta hjälp av de olika signaler 

som utdelningspolitiken sänder, men som resultaten för denna undersökning visar spelar även 

olika faktorer en viktig roll. Således borde äldre, större och mer lönsamma företag vara goda 

indikationer för investerare som föredrar företag som betalar utdelningar. Likaså företag inom 

branscherna ekonomi, industri, telekom, konsumentvaror och konsumenttjänster då en hög 

andel företag inom dessa branscher betalar utdelningar. Om marknaden hade varit perfekt som 

Miller & Modigliani (1961) antyder hade utdelningspolitiken varit irrelevant. Då hade olika 

alternativ gällande utdelningspolitik setts som substitut och investerare hade således inte haft 

olika preferenser. Dock har investerare visat sig ha olika preferenser varför det är intressant 

att undersöka faktorer inom företag med olika utdelningspolitik, för att investerare på så sätt 

ska kunna finna företag vars utdelningspolitik överensstämmer med deras preferenser. 

6. Slutsats 
Denna undersökning syftar till att studera om det finns några utmärkande faktorer hos de 

svenska börsnoterade företag som använder sig av utdelningar jämfört med de företag som 

inte använder sig av utdelningar. Undersökningen resulterar i att äldre, större och mer 

lönsamma företag med hög ROA med större sannolikhet betalar utdelningar. Soliditeten har 

även visat sig vara lägre för de företag som betalar utdelningar Detta kan förklaras med att 

utdelningar gör att det egna kapitalet minskar, vilket då även minskar soliditeten. Dock är det 

inte med 5 % signifikansnivå en statistiskt säkerställd skillnad mellan de företag som betalar 

utdelning jämfört med de som inte betalar utdelning för variabeln soliditet, till skillnad från 

övriga variabler där skillnaden är statistiskt säkerställd. Investerare som föredrar utdelning bör 

även se till olika branscher, där ekonomi, industri, telekom, konsumentvaror och 

konsumenttjänster är branscher där en hög andel företag betalar utdelning. Dock måste hänsyn 

tas till för få observationer för variabeln bransch, vilket inte ger ett helt tillförlitligt resultat 

trots att skillnaden visade sig vara statistiskt säkerställd med 5 % signifikansnivå. 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det trots den rådande informationsasymmetrin 

mellan företag och externa intressenter finns ett flertal underlag för investerares 

beslutsfattande. Förutom utdelningspolitikens signaler kan även diverse faktorer tas med i 

beräkningen vid utvärdering av företag. Investerare bör alltså inte förlita sig på endast ett 

alternativ, det mest lämpliga är att skapa sig en helhetsbild från flera olika källor för att få så 

realistiska framtidsutsikter som möjligt gällande företagen. Detta kan konstateras då ålder, 

storlek, soliditet och ROA endast till 19.72 % kan förklara varför företag betalat utdelning, då 
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80,28 % återstår av okända förklaringsvariabler. Denna låga justerade förklaringsgrad skulle 

även kunna förklaras av faktorers samverkan, vilket då skulle kunna bidra till en lägre 

förklaringsgrad. 

6.1 Vidare forskning 

Som konstaterat finns det flera faktorer som kan förklara ett företags utdelningspolitik. Vidare 

vore det därför intressant att studera om andra faktorer, förutom de som denna undersökning 

behandlar, kan skilja sig åt för företag med olika utdelningspolitik, exempelvis geografiskt 

läge och ägandestruktur. 
 

Det har även visat sig att olika faktorer kan höra ihop. Större företag är ofta även äldre, då de 

har haft mer tid för tillväxt. Då det finns en signifikant skillnad gällande storleken mellan 

företag som betalar utdelning och de som inte gör det vore det därför intressant att i vidare 

forskning ta undersökningen till ett andra steg. Exempelvis dela in företagen i de tre 

grupperna Small-, Mid- och Large Cap för att på så sätt utesluta storlekens betydelse för 

företags utdelningspolitik för att då tydligare kunna studera hur andra faktorer kan förklara 

utdelningspolitiken. 
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8. Bilaga 

8.1 Företag 

8.1.1 Utdelningsgrupp 

AAK AB 

ABB LTD 

Acando AB 

Addnode Group AB 

Addtech AB 

Alfa Laval AB 

ASSA ABLOY AB 

AstraZeneca AB 

Atlas Copco AB 

Atrium Ljungberg AB 

Autoliv Holding AB 

Avanza Bank Holding 

AB 

Axfood AB 

B&B TOOLS AB 

Beijer Alma AB 

Beijer Electronics AB 

Beijer Ref AB 

Bilia AB 

BillerudKorsnäs AB 

BioGaia AB 

Biotage AB 

Boliden AB 

BTS Group AB 

Castellum AB 

Catena AB 

Clas Ohlson AB 

Corem Property Group 

AB 

DGC One AB 

Diös Fastigheter AB 

Duni AB 

Electra Gruppen AB 

Electrolux AB 

Elekta AB 

Ericsson AB 

eWork Scandinavia AB 

Fabege AB 

Fagerhult AB 

FastPartner AB 

Getinge AB 

Havsfrun Investment AB 

Heba Fastighets AB 

Hennes & Mauritz AB 

Hexagon AB 

HEXPOL AB 

HMS Networks AB 

Hufvudstaden AB 

Husqvarna AB 

Industrial and Financial 

Systems AB 

Indutrade AB 

Intellecta AB 

Intrum Justitia AB 

Investor AB 

ITAB Shop Concept AB 

JM AB 
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KABE AB 

Kinnevik AB 

Klövern AB 

Knowit AB 

Kungsleden AB 

Lagercrantz Group AB 

Lammhults Design 

Group AB 

Latour AB 

Loomis AB 

Malmbergs Elektriska 

AB 

Meda AB 

Mekonomen AB 

Melker Schörling AB 

Modern Times Group 

MTG AB 

NCC AB 

New Wave Group AB 

NIBE Industrier AB 

Nolato AB 

Nordnet AB 

OEM International AB 

Oriflame Cosmetics AB 

Peab AB 

Proact IT Group AB 

PROBI AB 

Proffice AB 

Ratos AB 

Rejlers AB 

SAAB AB 

Sandvik AB 

Securitas AB 

Skanska AB 

SKF AB 

SkiStar AB 

Softronic AB 

Stora Enso AB 

Svedbergs i Dalstorp AB 

Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget SCA 

SWECO AB 

Swedish Match AB 

Swedol AB 

Systemair AB 

Tele2 AB 

TeliaSonera AB 

Traction AB 

Trelleborg AB 

Uniflex AB 

VBG GROUP AB 

Vitrolife AB 

Wallenstam AB 

XANO Industri AB 

ÅF AB 

8.1.2 Ej utdelningsgrupp 

ACTIVE Biotech AB 

Aerocrine AB 

Allenex AB 

Anoto Group AB 

Arcam AB 

Arise AB 

Besqab AB 

BioInventInternational 

AB 
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Bufab Holding AB 

C-Rad Positioning AB 

CTT Systems AB 

Dustin Group AB 

Eltel AB 

Endomines AB 

Enea AB 

Episurf Medical AB 

Feelgood Svenska AB 

Fenix Outdoor AB 

Fingerprint Cards AB 

G5 Entertainment AB 

Geveko AB 

Global Health Partner 

Swe AB 

Gränges AB 

Hemtex AB 

HiQ International AB 

Hoist Finance AB 

Image Systems AB 

Inwido AB 

Karo Bio AB 

Karolinska Development 

AB 

Lundin Mining AB 

Lundin Petroleum AB 

Medivir AB 

Moberg Pharma AB 

MultiQ International AB 

Munksjö Paper AB 

Mycronic AB 

Net Insight AB 

Neuro Vive 

Pharmaceutical AB 

Nordic Mines AB 

Novestra AB 

Oasmia Pharmaceutical 

AB 

Opcon AB 

Orexo AB 

Ortivus AB 

PA Resources AB 

Precise Biometrics AB 

Prevas AB 

Qliro Group AB 

Recipharm AB 

Rederi AB Transatlantic 

Rezidor Hotel Group AB 

RNB RETAIL AND 

BRANDS AB 

Seamless Distribution 

AB 

SECTRA AB 

Sensys Traffic AB 

Shelton Petroleum AB 

Stockwik Förvaltning 

AB 

Swedish Orphan 

Biovitrum AB 

Tethys Oil AB 
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8.2 Levene’s test 

8.2.1 Test for Equal Variances: Ålder - Utdelning; Ålder - Ej utdelning 

Method 

Null hypothesis: All variances are equal 

Alternative hypothesis: At least one variance is different 

Significance level: α = 0,05 

 

95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 

Sample  N StDev CI 

Ålder – Utdelning 105 31,0907 (27,5400; 35,8648) 

Ålder - Ej utdelning 60 23,0464 (15,2569; 36,1636) 

Individual confidence level = 97,5% 

 

Tests 

Method   Test Statistic  P-Value 

Multiple comparisons —  0,027 

Levene  13,96  0,000 

8.2.2 Test for Equal Variances: Storlek - Utdelning; Storlek - Ej utdelning 

Method 

Null hypothesis: All variances are equal 

Alternative hypothesis: At least one variance is different 

Significance level: α = 0,05 

 

95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 

Sample  N  StDev  CI 

Storlek - Utdelning  105  2203844143 (1086113813; 4569382881) 

Storlek - Ej utdelning 60 118732662 (87795897;  166801826) 

Individual confidence level = 97,5% 

 

Tests 

Method   Test Statistic  P-Value 

Multiple comparisons —  0,000 

Levene   5,14   0,025 
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8.2.3 Test for Equal Variances: Soliditet - Utdelning; Soliditet - Ej utdelning 

Method 

Null hypothesis: All variances are equal 

Alternative hypothesis:At least one variance is different 

Significance level: α = 0,05 

 

95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 

Sample  N StDev CI 

Soliditet - Utdelning  105  21,1222 (17,9450; 25,4043) 

Soliditet - Ej utdelning  60  26,1071 (22,2448; 31,8291) 

Individual confidence level = 97,5% 

 

Tests 

Method   Test Statistic  P-Value 

Multiple comparisons  —  0,055 

Levene   6,65  0,011 

8.2.4 Test for Equal Variances: ROA - Utdelning; ROA - Ej utdelning 

Method 

Null hypothesis: All variances are equal 

Alternative hypothesis: At least one variance is different 

Significance level: α = 0,05 

 

95% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 

Sample  N StDev  CI 

ROA - Utdelning  105  0,071275  (0,056253; 0,092279) 

ROA - Ej utdelning  60 0,224849  (0,160843; 0,326525) 

Individual confidence level = 97,5% 

 

Tests 

Method   Test Statistic  P-Value 

Multiple comparisons  —  0,000 

Levene   33,72   0,000 
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8.3 T-test 

8.3.1 Two-Sample T-Test and CI: Ålder - Utdelning; Ålder - Ej utdelning 

Two-sample T for Ålder - Utdelning vs Ålder - Ej utdelning 

N Mean StDev SE Mean 

Ålder – Utdelning 105  49,7  31,1  3,0 

Ålder - Ej utdelning  60 27,9 23,0  3,0 

Difference = µ (Ålder - Utdelning) - µ (Ålder - Ej utdelning) 

Estimate for difference: 21,84 

95% CI for difference: (13,44; 30,23) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 5,14  P-Value = 0,000  DF = 152  

8.3.2 Two-Sample T-Test and CI: Storlek - Utdelning; Storlek - Ej utdelning 

Two-sample T for Storlek - Utdelning vs Storlek - Ej utdelning 

N  Mean StDev  SE Mean 

Storlek - Utdelning  105 758,13  2203.84 215,07 

Storlek - Ej utdelning  60  89,90  118,73  15,33 

Difference = µ (Storlek - Utdelning) - µ (Storlek - Ej utdelning) 

Estimate for difference: 668228254 

95% CI for difference: (240696201; 1095760308) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 3,10  P-Value = 0,002  DF = 105 

8.3.3 Two-Sample T-Test and CI: Soliditet - Utdelning; Soliditet - Ej utdelning 

Two-sample T for Soliditet - Utdelning vs Soliditet - Ej utdelning 

N  Mean  StDev  SE Mean 

Soliditet - Utdelning  105 47,3 21,1 2,1 

Soliditet - Ej utdelning  60  54,8  26,1  3,4 

Difference = µ (Soliditet - Utdelning) - µ (Soliditet - Ej utdelning) 

Estimate for difference:  -7,48 

95% CI for difference:  (-15,32; 0,35) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = -1,89  P-Value = 0,061  DF = 103  

8.3.4 Two-Sample T-Test and CI: ROA - Utdelning; ROA - Ej utdelning 

Two-sample T for ROA - Utdelning vs ROA - Ej utdelning 

N Mean  StDev  SE Mean 

ROA – Utdelning 105 0,1144 0,0713  0,0070 
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ROA - Ej utdelning  60  0,064  0,225  0,029 

 

Difference = µ (ROA - Utdelning) - µ (ROA - Ej utdelning) 

Estimate for difference:  0,1788 

95% CI for difference:  (0,1192; 0,2384) 

T-Test of difference = 0 (vs ≠): T-Value = 5,99  P-Value = 0,000  DF = 65 

8.4 Binär logistisk regression 

8.4.1 Binary Fitted Line: Utdelning versus Ålder 

Binary Fitted Line Plot 

 

Method 

Link function Logit 

Rows used 165 

 

Response Information 

Variable  Value Count 

Utdelning 1  105  (Event) 

0  60 

Total 165 

 

Deviance Table 

Source  DF Adj Dev Adj Mean  Chi-Square P-Value 

Regression 1 23,44 23,444 23,44 0,000 

Ålder 1 23,44 23,444 23,44 0,000 

Error  163 192,87 1,183 

Total 164  216,31 

 

Model Summary 

Deviance Deviance 

R-Sq  R-Sq(adj) AIC 

10,84% 10,38% 196,87 
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Coefficients 

Term  Coef  SE Coef  VIF 

Constant  -0,630 0,307 

Ålder 0,03226  0,00791  1,00 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

Odds Ratio  95% CI 

Ålder 1,0328 (1,0169; 1,0489) 

 

Regression Equation 

P(1) = exp(-0,630 + 0,03226 Ålder)/(1 + exp(-0,630 + 0,03226 Ålder)) 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Observed 

Obs  Probability Fit Resid Std Resid 

60 0,0000  0,9039  -2,1643  -2,19  R 

62 0,0000  0,9599  -2,5367  -2,56  R 

71 0,0000  0,9306  -2,3099  -2,33  R 

128  0,0000  0,8720  -2,0275  -2,05  R 

152  0,0000  0,8608  -1,9857  -2,00  R 

R  Large residual 

 

8.4.2 Binary Fitted Line: Utdelning versus Storlek (mkr) 

Binary Fitted Line Plot 

 

Method 

Link function Logit 

Rows used 150 

 

Response Information 

Variable Value Count 

Utdelning  1  91  (Event) 

0  59 
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  Total 150 

 

Deviance Table 

Source   DF Adj Dev Adj Mean Chi-Square P-Value 

Regression   1 11,37 11,368  11,37 0,001 

 Storlek (mkr) 1 11,37 11,368  11,37 0,001 

Error   148  189,70  1,282 

Total   149  201,06 

 

Model Summary 

Deviance Deviance 

R-Sq  R-Sq(adj)  AIC 

5,65% 5,16%  193,70 

 

Coefficients 

Term   Coef  SE  Coef  VIF 

Constant   0,024 0,210 

Storlek (mkr)  0,00296 0,00110  1,00 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

Odds Ratio  95% CI 

Storlek (mkr) 1,0030 (1,0008; 1,0051) 

 

Regression Equation 

P(1) = exp(0,024 + 0,00296 Storlek (mkr))/(1 + exp(0,024 + 0,00296 Storlek (mkr))) 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Observed Std 

Obs Probability Fit  Resid  Resid 

7  1,0000  0,9654 0,2653  0,27 X 

13  1,0000  0,9130  0,4268  0,44  X 

66  1,0000  0,9589  0,2896  0,30  X 

67  1,0000  0,9688  0,2518  0,26  X 

98  1,0000  0,9303  0,3801 0,39  X 
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119  1,0000  0,9549  0,3037  0,31  X 

131  1,0000  0,9675  0,2571  0,26  X 

135  1,0000  0,9518  0,3142  0,32  X 

X  Unusual X 

8.4.3 Binary Fitted Line: Utdelning versus Soliditet 

Binary Fitted Line Plot 

 

Method 

Link function Logit 

Rows used 165 

 

Response Information 

Variable  Value  Count 

Utdelning  1  105  (Event) 

0   60 

Total 165 

 

Deviance Table 

Source  DF  Adj Dev  Adj Mean Chi-Square  P-Value 

Regression  1 4,000  4,000 4,00 0,046 

Soliditet 1 4,000  4,000  4,00 0,046 

Error  163  212,309  1,303 

Total  164  216,309 

 

Model Summary 

Deviance  Deviance 

R-Sq R-Sq(adj)  AIC 

1,85% 1,39%  216,31 

 

Coefficients 

Term  Coef SE Coef VIF 

Constant  1,280 0,406 

Soliditet  -0,01412  0,00715  1,00 
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Odds Ratios for Continuous Predictors 

Odds Ratio 95% CI 

Soliditet  0,9860 (0,9723; 0,9999) 

 

Regression Equation 

P(1) = exp(1,280 - 0,01412 Soliditet)/(1 + exp(1,280 - 0,01412 Soliditet)) 

 

8.4.4 Binary Fitted Line: Utdelning versus ROA 

Binary Fitted Line Plot 

 

Method 

Link function  Logit 

Rows used 155 

 

Response Information 

Variable  Value  Count 

Utdelning  1  105 (Event) 

0  50 

Total 155 

 

Deviance Table 

Source DF  Adj Dev  Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression 1 29,39 29,389  29,39 0,000 

 ROA 1 29,39 29,389  29,39 0,000 

Error  153  165,54 1,082 

Total  154  194,93 

 

Model Summary 

Deviance Deviance 

R-Sq  R-Sq(adj) AIC 

15,08%  14,56%  169,54 
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Coefficients 

Term Coef SE Coef  VIF 

Constant -0,731 0,338 

ROA 2,117 0,410 1,00 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

Odds Ratio 95% CI 

ROA  8,3077  (3,7177; 18,5647) 

 

Regression Equation 

P(1) = exp(-0,731 + 2,117 ROA)/(1 + exp(-0,731 + 2,117 ROA)) 

8.4.5 Binary Logistic Regression: Utdelning versus Ålder; Storlek (mkr); Soliditet; ROA 

 

Link function Logit 

Rows used 140 

 

Response Information 

Variable  Value Count 

Utdelning  1 91  (Event) 

0  49 

Total 140 

 

Deviance Table 

Source  DF  Adj Dev Adj Mean  Chi-Square  P-Value 

Regression  4  39,747 9,9367 39,75 0,000 

Ålder  1 4,640 4,6398  4,64  0,031 

Storlek  1 5,136 5,1356  5,14 0,023 

Soliditet 1 0,819 0,8190  0,82 0,365 

ROA  1  20,529  20,5288  20,53 0,000 

Error  135 141,538 1,0484 

Total  139  181,285 

 

Model Summary 
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Deviance  Deviance 

R-Sq  R-Sq(adj)  AIC 

21,92%  19,72%  151,54 

 

Coefficients 

Term  Coef  SE Coef  VIF 

Constant  -1,354 0,714 

Ålder  0,01904  0,00921  1,02 

Storlek  0,00284  0,00148  1,03 

Soliditet  -0,00794  0,00876  1,02 

ROA  1,945 0,452  1,01 

 

Odds Ratios for Continuous Predictors 

Odds Ratio  95% CI 

Ålder  1,0192  (1,0010;  1,0378) 

Storlek  1,0028  (0,9999;  1,0058) 

Soliditet  0,9921  (0,9752;  1,0093) 

ROA   6,9905  (2,8798; 16,9688) 

 

Regression Equation 

P(1)  =  exp(Y')/(1 + exp(Y')) 

 

Y' = -1,354 + 0,01904 Ålder + 0,00284 Storlek - 0,00794 Soliditet + 1,945 ROA 

 

Goodness-of-Fit Tests 

Test   DF  Chi-Square P-Value 

Deviance   135  141,54 0,333 

Pearson   135  136,82 0,440 

Hosmer-Lemeshow 8 11,23 0,189 

 

Fits and Diagnostics for Unusual Observations 

Observed 

Obs  Probability Fit  Resid  Std Resid 

12  1,000  0,140 1,981  2,03 R 
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50  0,000  0,949 -2,437  -2,47 R 

52  0,000  0,614 -1,379  -1,53 X 

61  0,000  0,639  -1,428  -1,56 X 

102  0,000  0,487  -1,155  -1,23  X 

125  1,000 0,872  0,523  0,59X 

R  Large residual 

X  Unusual X 


