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Sammanfattning 
 

Utdelningspolitik är ett ämne inom finansieringsområdet som har varit flitigt omdiskuterat 

under många år. Huruvida branschen som företaget är verksam inom har en inverkan på 

utdelningspolitiken eller inte är ett område som det finns relativt lite forskning inom. 

Forskare är oense om branschen påverkar företagens utdelningsbeslut. Vissa hävdar att det 

finns branscheffekter vilket gör att företagens utdelningspolitik påverkas av branschen och 

som resulterar i att utdelning tenderar att se olika ut mellan branscher. Det finns också 

forskare som exempelvis Higgins (1972) som påstår motsatsen och menar att branschen 

inte har någon större påverkan utan att företagen bestämmer utdelningspolitiken utifrån 

deras egen situation. 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka om det finns skillnader i utdelningspolitiken i sex olika 

branscher som jämförts. Det har gjorts genom att analysera utdelningsandelen från totalt 52 

företag på OMX Stockholm under tidsperioden 2001-2011. För att jämföra om det finns 

skillnader mellan branscherna så har ett hypotestest och en regressionsanalys genomförts. 

Resultatet av undersökningen pekar på att det inte finns några skillnader mellan de 

undersökta branscherna, vilket tyder på en avsaknad av branscheffekter i 

utdelningspolitiken.  

 

Nyckelord: finansiell ekonomi, utdelning, utdelningsandel, utdelningspolitik, 

branscheffekter  

  



 
 

Abstract 
 

Payout policy is a controversial topic within corporate finance that has been discussed 

extensively for many years. Whether the industry that companies operate in has an impact 

on payout policy is an area that is less clear. Some researchers argue that there exist 

industry effects, which means that companies’ payout policy is influenced by the industries. 

On the contrary, there are also other researchers like Higgins (1972) who claim that 

industries do not have any impact on companies’ payout policy. Instead, companies decide 

the payout policy based on their own circumstances. 
 

This study aims to examine if there are any differences in payout policy among six different 

industries. By comparing the payout ratios of 52 companies from OMX Stockholm during 

the period 2001-2011, a hypothesis test and a regression analysis were performed. The 

result of the study indicates that there are no differences among these industries, which 

suggests a lack of industry effects in payout policy. 
 

Keywords: corporate finance, dividend, payout ratio, payout policy, industry effects 

  



 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ....................................................................................................................... 2 

1.3 Problemformulering .................................................................................................................. 2 

1.4 Syfte .......................................................................................................................................... 3 

1.5 Avgränsningar ........................................................................................................................... 3 

2. Teoretisk referensram................................................................................................................... 4 

2.1 Utdelningsteori och tre typer av utdelningspolitik .................................................................... 4 

2.1.1 Residual utdelningspolitik .................................................................................................. 4 

2.1.2 Stabil utdelningspolitik ...................................................................................................... 5 

2.1.3 Instabil utdelningspolitik .................................................................................................... 5 

2.2 Investeringsteori ........................................................................................................................ 5 

2.3 Utdelningspolitik och företags livscykelmönster ...................................................................... 6 

2.4 Utdelning som signalering ........................................................................................................ 7 

2.5 Klienteleffekten ......................................................................................................................... 7 

2.6 Branscheffekter i utdelningspolitik ........................................................................................... 8 

2.7 Sammanfattning ........................................................................................................................ 8 

3. Genomförande av undersökningen .............................................................................................. 9 

3.1 Angreppssätt och utformning av hypoteser ............................................................................... 9 

3.2 Urval av data ............................................................................................................................. 9 

3.3 Databortfall ............................................................................................................................. 10 

3.4 Undersökningens trovärdighet ................................................................................................ 10 

3.4.1 Reliabilitet och validitet ................................................................................................... 10 

3.4.2 Generalisering .................................................................................................................. 11 

3.5 Relevanta variabler .................................................................................................................. 11 

3.5.1 Beroende variabel ............................................................................................................. 11 

3.5.2 Oberoende variabel .......................................................................................................... 11 

3.5.3 Dummyvariabler ............................................................................................................... 12 

4. Resultat......................................................................................................................................... 13 

4.1 Genomförande av hypotestest ................................................................................................. 13 



 
 

4.2 Regressionsanalys ................................................................................................................... 15 

4.2.1 Regression av samband mellan utdelningsandel och övriga variabler ............................. 15 

4.2.2 Regression med hänsyn till företagens branschtillhörighet .............................................. 15 

5. Analys ........................................................................................................................................... 17 

5.1 Analysmetoder ........................................................................................................................ 17 

5.2 Diskussioner ............................................................................................................................ 17 

6. Slutsats ......................................................................................................................................... 20 

7. Förslag till vidare studier ........................................................................................................... 21 

Källförteckning ................................................................................................................................ 22 

Bilaga 1: Branschindex ................................................................................................................... 25 

Bilaga 2: Databortfall ..................................................................................................................... 26 

Bilaga 3: t-tabell för hypotestest .................................................................................................... 27 

Bilaga 4: Medelvärdena i sex olika branscher under tidsperioden 2001-2011 .......................... 28 

 

  



 
 

Tabellförteckning  
Tabell 1 Hypotesprövning mellan två branscher .................................................................... 14 

Tabell 2 Kritisk gräns av hypotesprövning  ........................................................................... 14 

 

Tabell 3 Regression av samband mellan utdelningsandel och övriga variabler ..................... 15 

Tabell 4 Regression med hänsyn till företagens branschtillhörighet ...................................... 16 

 
Tabell 5 Medelvärden i industribranschen ............................................................................. 28 

Tabell 6 Medelvärden i finans och fastigheter ....................................................................... 28 

Tabell 7 Medelvärden i råvarubranschen ............................................................................... 28 

Tabell 8 Medelvärden i hälsovård .......................................................................................... 28 

Tabell 9 Medelvärden i IT och Telekommunikation .............................................................. 28 

Tabell 10 Medelvärden i dagligvarubranschen ...................................................................... 29 

 

  



 
 

Definitioner  
 
OMX Stockholm: Svenska delen av NASDAQ börsen där samtliga börsnoterade företag som finns i Sverige 

är registrerade.  
 
Utdelningspolitik: Beslut som fattas inom ett företag angående sin aktieutdelning.  
 
Utdelningsandel: “pay out ratio”, hur stor andel av företagets årliga vinster som delas ut i form av 

utdelningar och den räknas fram genom att dividera totala utdelningar med årets resultat.  
 
Investeringspolitik: Beslut som fattas inom företags investeringsverksamhet.  
 
Skuldkvot: Ett ekonomiskt mått som mäter hur stor andel av företags tillgångar är finansierad av skuld dvs. 

skuldsättningsgrad och det beräknas genom att dividera totala skulder med totala tillgångar.  
 
Investopedia: Är en ekonomisk portal som ger nyheter, tips, råd, tolkning till ekonomiska termer och 

begrepp i förhållande till att hantera investeringar.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Den allmänna globaliseringen och börsernas allt större internationalisering de senaste 

decennierna har medfört att många börsnoterade aktiebolag står inför många och 

komplicerade beslut. Beslut som berör företags kapitalstruktur, exempelvis hur mycket av 

vinstkapitalet som ska delas ut samt hur det ska distribueras är då av särskilt stor vikt, enligt 

Brealey, Myers och Allen (2014). Fördelningen av vinstkapital mellan aktieägare och 

företag definieras av Shapiro och Balbirer (2000) som utdelningspolitik. Företag kan 

tillämpa en utdelningspolitik som skiljer sig åt beroende på hur den finansiella situationen 

för företagen ser ut. Det finns tre typer av utdelningspolitik som företag använder sig av 

och dessa är residual-, stabil- och instabil utdelningspolitik. Vid tillämpning av residual 

utdelningspolitik så innebär det att företagen endast genomför utdelningar efter att alla 

nödvändiga investeringsprojekt har finansierats. Utdelningar sker enbart om det finns 

tillräckligt med pengar kvar i företaget (Patel 2013). En annan utdelningspolitik som 

företagen använder sig av är stabil utdelningspolitik vilket innebär att företag genomför en 

konstant utdelningsnivå trots att deras årliga resultat varierar. Schnabel (1976) menar att en 

stabil utdelningspolitik sänder positiva signaler till investerare då företaget upprätthåller en 

stabil utdelning över tid. Vid användning av en instabil utdelningspolitik kombinerar 

företag både residual- och stabil utdelningspolitik vilket innebär att företagens utdelning 

förändras i förhållande till deras årliga resultat (Alkebäck 1997).  

 

De Ridder (2003) poängterar att lönsamheten i företag varierar från marknad till marknad 

beroende på en rad olika faktorer: a) allmän efterfrågan, b) konjunkturläge, c) marginaler 

och konkurrens. Hur företagets resultat ska disponeras kan variera som en följd av detta. 

Några företag kanske väljer att balansera eller kvarhålla vinsten för att bygga upp sina 

kassareserver inom verksamheten, medan andra företag väljer att dela ut större delen av 

vinsten. Ett annat företag kanske beslutar sig för att lösa in sina aktier. Det finns en rad 

olika möjligheter och scenarion för företag att välja mellan för hur de ska disponera sina 

vinstmedel. Vidare betonar De Ridder (2003) att företag i olika branscher skiljer sig åt vad 

det gäller lönsamhetstillväxt, framtidsutsikt etc. Därför kan utdelningspolitiken också 

variera från företag till företag i olika branscher vilket Lintner (1953) beskriver som 

branscheffekter och dessa effekter påverkar utdelningspolitiken. Fama och French (2001) 

finner i sin studie att de flesta företag som tenderar att genomföra utdelningar är de som är 

mest lönsamma men har få tillväxtmöjligheter. 
 

Brealey et al (2014) tar upp att aktieägare förväntar sig att ett företag som tidigare har 

betalat ut kapital kontinuerligt ska fortsätta att göra så och att utdelningen ska öka i takt 

med företagets lönsamhet. Det är mindre förekommande att utdelningen sänks såvida inte 

företaget redovisar återkommande förluster, samtidigt gäller att ledningen vanligtvis inte 

höjer utdelningen om de inte är övertygade att den inte kan upprätthållas. Nyheten om en 

högre utdelning är ett gott tecken för aktieägare för det indikerar för aktieägaren att 

företagsledningen är optimistisk inför framtiden och förutser en bra framtidsutsikt för 

företaget. Att företag använder sig av utdelningar för att signalera om hur det har gått för 
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företaget samt för att locka till sig fler investerare är känt som signaleringseffekten skriver 

Miller och Rock (1985) och är en av de faktorer som påverkar företagens utdelningar. 

Innan företagsledningen beslutar sig för vilken typ av utdelningspolitik som ska användas 

måste vissa kontroller genomföras. Företagsledningen analyserar kassaflödet, är det positiv 

eller negativt? Har investeringar genomförts och hur ser företagets skuldkvot ut? När 

företagsledningen fastställt utdelningen för företaget, så kommer utdelning ske till alla 

aktieägare som är registrerade på en viss avstämningsdag. Enbart de som är registrerade 

aktieägare under avstämningsdagen har rätt till utdelningen. 

1.2 Problematisering   
 

Utdelningspolitik är ett omdiskuterat område där forskarna inte riktigt kunnat komma 

överens om vad som är en optimal utdelning för företag. Det finns flera utomstående 

faktorer som påverkar företagens lönsamhet vilket företagen måste ta hänsyn till i deras 

utdelningspolitik, betonar De Ridder (2003). Lintner (1953) hävdar att det finns 

branscheffekter vilket gör att företagens utdelningspolitik påverkas av branschen och 

resulterar i att utdelning tenderar att se olika ut mellan branscher. Något som Higgins 

(1972) inte håller med om, då han istället menar att branschen inte har någon större 

påverkan utan företagen bestämmer utdelningspolitiken utifrån deras egna finansiella 

situation. Brealey et al (2014) identifierar främst två frågor som företagen står inför och 

måste ha i åtanke vid utformningen av deras utdelningspolitik och som passar just deras 

företag bäst: 1. Hur mycket kapital väljer företagen att betala ut? och 2. Hur ska detta 

distribueras? 

 

Vissa företag väljer att dela ut vinster från period till period, medan andra företag väljer att 

investera i nya projekt som kan leda till framtida tillväxt. Det visar att det i grunden inte 

finns en exakt mall för hur utdelningspolitiken för företag ska se ut och som alla företag bör 

följa. Hur företaget avgör utdelningen beror på det enskilda företagets situation och 

ställning, vilket gör att utdelningspolitiken kan skilja mellan företagen. Det ligger ett antal 

faktorer bakom beslut för utdelningspolitiken som väcker frågan om huruvida branscherna 

påverkar företagens beslut kring detta eller inte. Miller och Modigliani (1961) argumenterar 

dock att under vissa omständligheter har utdelningspolitik ingen påverkan på företagsvärdet 

eftersom oavsett hur företag väljer att utforma sin utdelningspolitik är företagets aktievärde 

oförändrat. Easterbrook (1984) argumenterar emellertid att det är mest effektivt och 

gynnsamt för företag att inte ha utdelningar och företagen kan då utnyttja sina 

överskottskapital till nya investeringsprojekt i syfte att få tillväxt. Företag kan agera på ett 

visst sätt angående deras utdelningspolitik för att attrahera olika typer av investerare och 

det är en faktor som påverkar företags utdelningar, vilket förklaras i klienteleffekten. 

1.3 Problemformulering 
 

Utdelningspolitik har alltid varit en viktig fråga inom finansiering eftersom det påverkar ett 

företags värde och aktieägarnas förmögenhet. Utifrån att utdelningspolitik är ett 

omdiskuterat ämne i finansieringen och en betydelsefull fråga för företag är det intressant 

att studera den och se om det finns skillnader i utdelningspolitiken mellan branscher eller 
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inte. Uppsatsen kommer därmed att belysa problemet om det finns en vedertagen 

utdelningspolitik alternativt, att denna skiljer sig åt beroende på bransch. 

 

 Vilka skillnader i utdelningspolitik finns det mellan olika branscher i Sverige? 

1.4 Syfte  
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva några olika branscher i Sverige och hur de skiljer 

sig åt avseende deras utdelningspolitik.  

1.5 Avgränsningar  
 

Studien är avgränsad till 52 företag inom sex olika branscher i Sverige: industri, finans och 

fastigheter, hälsovård, IT/telekommunikation samt dagligvaror. Alla företagen är noterade 

på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen under tidsperioden 2001 till 2011. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Utdelningsteori och tre typer av utdelningspolitik  
 

Utdelningsbeslut är betydelsefulla för företagen betonar Ross, Westerfield och Jaffe (2002) 

eftersom det avgör hur mycket som betalas ut till aktieägarna och hur mycket som 

företagen behåller för framtida återinvesteringar. Begreppet utdelningspolitik kan enligt 

Shapiro och Balbirer (2000) beskrivas som fördelningen av vinsten mellan betalningar till 

aktieägare och återinvesteringar i företaget. Därför ses utdelningspolitiken som en viktig 

komponent i företagens långsiktiga finansiella strategi. Termen utdelning innebär vanligtvis 

en kontantfördelning av vinstmedel. Det kan diskuteras vilken term som är lämpligast 

beroende på hur företaget väljer att dela ut, men generellt så är någon form av direkt 

betalning från företaget till aktieägare en del av det som kallas för utdelningspolitik. 
 

Det finns begränsningar för ett företags utdelningsmöjligheter. Långsiktiga skuldkontrakt 

och aktieavtal innehåller ofta förbud som begränsar ett företags maximala aktieutdelning. 

Kontrakten och avtalen kan förbjuda all typ av utdelning innan vinst eller substansvärdena 

når en specifik nivå. Ett företags möjlighet att ge utdelningar kan således vara begränsat av 

rättsliga riktlinjer som företaget måste hålla sig inom, konstaterar Shapiro och Balbirer 

(2000). 

2.1.1 Residual utdelningspolitik 

 

En residual utdelningspolitik innebär att ett företag genomför en utdelning endast efter alla 

nödvändiga investeringsprojekt finansierats (Patel 2013). Vid tillämpning av residual 

utdelningspolitik använder företag sina vinstmedel för att göra investeringar för att 

bibehålla en balans i skuldsättningsgraden innan det sker någon form av utdelningar till 

aktieägare. Shapiro och Balbirer (2000) menar emellertid att om företags investeringsbehov 

överstiger sin årsavkastning, kommer ingen utdelning ske, däremot kommer nyemissioner 

genomföras i syfte till att täcka dessa underskott. Utdelningar sker enbart om det finns 

tillräckligt mycket pengar kvar i företaget. Det går att se ett samband mellan en residual 

utdelningspolitik och företagets livscykelmönster där författarna menar att snabbväxande 

företag med många investeringsmöjligheter gör mindre eller ingen utdelning alls, medan 

mogna företag med färre investeringar tenderar att göra stora utdelningar. Patel (2013) 

betonar att denna utdelningspolitik beror på företags investeringsmöjligheter och kan 

resultera i instabilitet i utdelningsnivå från år till år då företagens resultat och 

investeringsmöjligheter varierar.  
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2.1.2 Stabil utdelningspolitik  

 

En stabil utdelningspolitik innebär att företag genomför en konstant utdelningsnivå även 

om deras årliga resultat varierar. Detta innebär att företag kommer att upprätthålla samma 

utdelningsnivå även när avkastningen är sämre under vissa perioder. Schnabel (1976) 

menar att företag som tillämpar en stabil utdelningspolitik normalt har ett högre börsvärde 

jämfört med företag som varierar sin utdelningspolitik. En stabil utdelningspolitik sänder 

positiva signaler till investerare då företaget upprätthåller en stabil utdelning över tid och 

att företaget gör förändringar i utdelningsnivån relativ sällan. Denna tillämpning av 

utdelningspolitik reducerar osäkerheten för företags aktieägare vilket leder till att 

investerare föredrar dessa företag.  

2.1.3 Instabil utdelningspolitik  

 

Med en instabil utdelningspolitik kombinerar företag både residual och stabil 

utdelningspolitik, detta innebär att företags utdelning förändras i förhållande till deras årliga 

resultat, då företag betraktar sin skuldsättningsgrad på lång sikt (Alkebäck, 1997). 

Mantripragada (1976) poängterar att aktierna hos företag som har en instabil utdelning är 

ofta lägre värderade jämfört med aktierna som hos företag som genomför en stabil 

utdelning. Dessa företag gör relativt lite utdelningar av sina årliga avkastningar, men en 

extrautdelning kan erbjudas utöver den fastställda utdelningen när företags avkastning 

överstiger den (Investopedia 2015). 

2.2 Investeringsteori  
 

Investerings- och utdelningspolitik har en stark anknytning till varandra då företag kan 

besluta att behålla vinstmedel för att göra exempelvis återinvesteringar. Investeringspolitik 

handlar just om frågor och beslut huruvida en investering ska genomföras eller inte. Då en 

investering kan komma att påverka företaget under en lång tid är det viktigt att 

beslutsunderlaget inför investeringen är starkt menar De Ridder (2003). Felaktiga 

beslutsunderlag och investeringar kan leda till ödesdigra konsekvenser för företaget. När ett 

företag planerar en investering är en korrekt värdering av förväntade betalningsflöden en 

viktig del av investeringsbedömningen. De Ridder (2003) skriver att ett sätt är att 

genomföra nuvärdesberäkningar av företagens framtida investeringsprojekt. Med 

investeringens nettonuvärde menas den förväntade ökningen av företagets eget kapital som 

en direkt följd av att investeringen genomförs.  

 

Ett företag ska endast genomföra projekt som genererar ett positivt nettonuvärde, och finns 

det flera projekt med ett positivt nettonuvärde ska det investeringsprojekt med högsta 

värdet prioriteras, betonar De Ridder (2003). Ett projekt med ett negativt värde ska 

företaget undvika att genomföra för då blir investeringen inte lönsam. Investeringar har en 

stor påverkan på företagen då deras övergripande syfte är att maximera värdet på det egna 

kapitalet konstaterar De Ridder (2003). Miller och Modigliani (1961) menar att 

investeringspolitiken är överordnad utdelningspolitiken då företag alltid ska prioritera 

investeringar med positiva nettonuvärden och andra finansiella behov i företaget framför 

utdelningar. 
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2.3 Utdelningspolitik och företags livscykelmönster 
 

Miller och Modigliani (1961) hävdar att utdelningspolitik inte påverkar ett företags 

aktievärde. Att aktievärdet förändras har ett samband med företagens investeringspolitik 

och dess framtida tillväxtmöjligheter. Finansieringspolitiken som handlar om valet mellan 

skulder och eget kapital kan också påverka aktievärdet. I Miller och Modiglianis analys är 

utdelningen residual, det vill säga en biprodukt av andra finansiella policys. Företag bör 

genomföra investeringar och andra finansiella beslut för att sedan göra utdelningar från de 

kontanta medel som är kvar. Därför är utdelningspolitiken och dess beslut kring hur mycket 

som ska betalas ut något som bör förändras under företagens livscykel. I och med att 

företagets livscykel består av olika faser så kan utdelningspolitiken se annorlunda ut 

beroende på vilket specifikt stadie eller fas företaget befinner sig i.  

 

Unga växande företag har gott om möjligheter till att genomföra lönsamma investeringar. 

Under det här stadiet så är det smart att behålla och återinvestera i det fungerande 

kassaflödet menar Brealey et al (2014). Om företaget ger utdelningar så måste de kontanta 

medlen ersättas genom att antingen låna eller att emittera fler aktier. Genom att behålla 

pengar undviker företaget kostnader i att utfärda värdepapper samt minimerar aktieägarnas 

skatter. I takt med att företaget utvecklas och mognar blir det positiva nettonuvärdet (NPV) 

från projekt och investeringar mindre betydelsefull i relation till framtida kassaflödena. 

Företaget har i det här stadiet börjat ackumulera kontanter och investerare börjar då oroa sig 

för att företaget ska överinvestera så de pressar företagsledningen att göra utdelningar. Förr 

eller senare så brukar företagsledningen ge med sig för annars stagnerar aktiekursen. 

Utbetalningen kan vara i form av aktieåterköp, men genom att starta en vanlig 

kontantutdelning så sänder det en starkare signal om företagets finansiella disciplin menar 

Brealey et al (2014). En vanlig kontantutdelning är ofta också mer attraktiv för investerare, 

exempelvis för personer som har gått i pension och har utdelningen som en del av deras 

försörjning. 
 

Allt eftersom ett företag åldras så förväntas mer och mer utdelning från företaget. Det kan 

ske antingen i form av en högre kontantutdelning alternativt ett större återköp av aktier. Det 

är inte helt lätt att förutse livscykeln för ett företag och det kan vara svårt att identifiera när 

företaget befinner sig i en fas där de är redo för att börja ge utdelning till aktieägarna. 

Brealey et al (2014) visar att det finns några frågor vilka kan fungera som riktlinjer för 

företagsledningen att kontrollera och se om företaget är tillräckligt “moget” för att göra 

utdelningar. Genererar företaget ett positivt kassaflöde efter att ha gjort investeringar och är 

det troligt att det positiva kassaflödet kommer att fortsätta framöver? Är företagets skulder 

under kontroll och har företaget ett överskott av pengar som kan användas vid behov av 

oväntade händelser som företaget kan drabbas och som inte går att förutse? Är svaret “ja” 

på dessa frågor så är en utdelning berättigad av företaget. Utdelningspolitiken har således 

ett samband med företagens livscykel då företagen träder in i olika faser under livscykeln 

och det kan påverka hur företagets utdelningspolitik ser ut. Är företaget i ett tidigt stadie så 

kan det vara svårt att göra utdelningar men ju mer företaget växer och samlar på sig kapital 

så blir utdelning mer aktuell och det förväntas att företaget ger utdelning. På vilket sätt 

företaget väljer att genomföra utdelningen är upp till dem själva att bestämma.  
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2.4 Utdelning som signalering   
 

Idén om att förändringar i utdelningen återspeglar företagsledningens syn på företagets 

framtida vinstutsikter kallas för signaleringseffekten skriver Berk och DeMarzo (2011). 

Miller och Rock (1985) poängterar att företag kan använda sig av utdelningar för att ge 

signaler om hur det går för företagen. Företagen som försöker upprätthålla en jämn 

utdelningsnivå lockar ofta till sig fler investerare då företagen presterar likt med 

aktieägarnas förväntningar. För att kunna hålla en jämn utdelningsnivå kan det i vissa lägen 

innebära att företagen belånar sig för att kunna dela ut till aktieägarna även när deras årliga 

resultat varierar eftersom företagen inte vill förlora sina investerare (Brav, Graham, Harvey 

& Michaely 2005).  

 

Berk och DeMarzo (2011) tar upp att en höjning av utdelningen genererar och sänder 

positiva signaler till investerare att företagsledningen förväntar sig kunna fortsätta att hålla 

en hög utdelning under en tid framöver. När vinstkapital delas ut till aktieägarna så reagerar 

marknaden positivt då fria kassaflöden minskar vilket reducerar risken för dåliga 

investeringar i företaget (Grullon, Michaely, Benartzi & Thaler 2005). På motsatt sätt om 

företaget skulle minska sin utdelning så sänder det ut negativa signaler till investerare att 

företaget går sämre och inte kan upprätthålla utdelningen då företagets resultat är svagt. I 

och med att företagsledningen har en bättre inblick och kännedom om företagets 

framtidutsikter så kan de signalera ut den här informationen till investerare genom olika 

utdelningsbeslut. Även om en ökning av utdelning kan signalera ledningens optimism om 

företagets framtida kassaflöden så kan det också tolkas som att företaget har en brist på 

investeringsmöjligheter. Det har skett mycket forskning huruvida signaleringseffekten 

verkligen kan förutse positiva framtidsresultat för företagen och om en reaktion på en 

signal från marknaden är tillräckligt för att stödja teorin.  

2.5 Klienteleffekten  
 

Klienteleffekten hävdar att investerare lockas till olika typer av företagspolitik och när ett 

företags utdelningspolitik förändras så kommer investerarna att anpassa sitt aktieinnehav i 

enlighet därefter (Investopedia 2015). Ta exempelvis ett företag med en hög utdelning som 

lockar till sig den grupp av investerare som har som investeringsmål att samla på sig en 

mängd av höga utdelningar. Beslutar företaget att minska sin utdelning så kommer dessa 

investerare sälja sina aktier och flytta till ett annat företag som har en högre utdelning. 

Många investerare föredrar också företag som tillämpar en stabil utdelningspolitik då det 

reducerar osäkerheten för investeraren. Företagens utdelningspolitik lockar till sig olika 

grupper av investerare för att investerarnas skattesituationer är olika och det styr vilken typ 

av utdelning de är intresserade av. Shefrin och Statman (1984) skriver att intresset av olika 

utdelningar i företaget varierar mellan investerare och att investeraren föredrar den typ av 

utdelning som gynnar sin egen situation.  
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2.6 Branscheffekter i utdelningspolitik 
 

Enligt Lintner (1953) så påverkas företagens utdelningspolitik av branschspecifika faktorer 

vilket innebär en gemensam korrelation för faktorer som investerings möjligheter, 

konjunkturer, branschens tillväxt och resultatstabilitet mellan företag inom samma bransch. 

Detta leder i sin tur till att företagen kan ha en liknande utdelningspolitik. Beroende på 

vilken bransch som företaget är verksam inom kan branscheffekter ha en påverkan på hur 

företagets utdelningspolitik ser ut. De Ridder (2003) skriver att branscher har olika 

lönsamhet och framtidsutsikter vilket kan påverka företagens utdelningspolitik. Higgins 

(1972) är av en annan åsikt och anser att branschen inte har någon betydelse för företagens 

utdelningspolitik utan att utdelningsnivån bestäms utifrån det som är mest gynnsamt för 

företagens egen situation och att branschtillhörighet inte spelar någon roll.  

2.7 Sammanfattning 
 

Beslut om utdelning är viktigt för företagen betonar Ross, Westerfield och Jaffe (2002) för 

att det avgör vilka tillgångar som betalas ut till aktiegärna och vilka tillgångar som hålls 

kvar av företaget för framtida återinvesteringar. Ett företags investeringspolitik berör frågor 

och beslut huruvida en investering ska genomföras eller inte, vilket gör att 

utdelningspolitiken och investeringspolitiken på så sätt kopplas samman med varandra. Det 

finns tre olika typer av utdelningspolitik residual, stabil och instabil. Beroende på i vilken 

fas företaget befinner sig i deras livscykel så kan det påverka ifall företaget prioriterar 

investeringar eller utdelningar skriver Brealey et al (2014). Ett ungt företag kan exempelvis 

fokusera mer på investeringar än utdelningar och det tenderar att vara tvärtom för ett äldre 

och mer moget företag. Shapiro och Balbirer (2000) menar att det går att se ett samband 

mellan en residual utdelningspolitik och företagets livscykelmönster där snabbväxande 

företag med många investeringsmöjligheter gör mindre eller ingen utdelning alls, medan 

mogna företag med färre investeringar tenderar att göra stora utdelningar.  

 

Vid de tillfällen när företaget väljer eller är tvingade till att göra förändringar i utdelningen 

så sänder det signaler till marknaden och det är en effekt som Berk och DeMarzo (2011) 

kallar för signaleringseffekten. Dessa signaler kan tas emot som antingen negativa eller 

positiva beroende på om utdelningen sänks eller höjs och företag kan använda detta till att 

uttrycka hur det går för företaget. Utifrån hur företagets utdelningspolitik ser ut så kommer 

det att locka till sig olika typer av investerare som har olika intressen. Enligt Lintner (1953) 

påverkar företagens utdelningspolitik av branschspecifika faktorer vilket kallas för 

branscheffekter. Detta innebär att branschtillhörighet har en stor betydelse för hur 

företagens utdelningspolitik ser ut. Detta motsäger Higgins (1972) teori som betonar att 

företagen sätter utdelningspolitiken utifrån sin egen situation och att branscheffekter inte 

har någon påverkan. 
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3. Genomförande av undersökningen  

3.1 Angreppssätt och utformning av hypoteser 
 

Rosengren och Arvidson (2002) betonar att valet av vetenskapligt angreppssätt beror på 

forskningsfråga, syfte och frågeställning. Studiens problemformulering lyder enligt 

följande: Vilka skillnader i utdelningspolitik finns det mellan olika branscher i Sverige? 

Syftet med denna uppsats är att beskriva några olika branscher i Sverige och hur de skiljer 

sig åt avseende deras utdelningspolitik. Att studera hur utdelningspolitiken ser ut och om 

den skiljer sig mellan olika branscher kan till exempel göras genom att analysera företagens 

utdelningsandel under en bestämd tidsperiod. För att kunna besvara vår 

problemformulering görs en sådan analys bäst med hjälp av statistiska metoder och således 

lämpar sig en kvantitativ forskningsmetod bäst för detta. 
  
Vid olika typer av forskningsmetoder kan relationen mellan teori och forskningspraxis 

antingen inriktas på induktivt - eller deduktivt angreppssätt. Genom induktion genereras 

teori utifrån empirisk fakta medan deduktion innebär att forskningspraxis genomförs utifrån 

hypoteser som härleds från teorier (Bryman och Bell 2013). Eftersom denna studie 

använder sig av resonemang som är baserat på tidigare forskning för att kunna dra slutsatser 

är ett deduktivt angreppssätt lämpligt. Vi ämnar pröva den teori som används i studien 

genom att undersöka utdelningspolitiken i 52 företag inom sex olika branscher som är 

börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholm. För att möjliggöra undersökningen har två 

hypoteser formulerats utifrån teorin, som sedan ska prövas mot empirisk data som samlats 

in för att senare komma fram till ifall hypoteserna antingen ska bekräftas eller förkastas. 
 

Utifrån problemformuleringen och syftet har följande hypoteser formulerats:  
 

H0: Det finns inga skillnader i utdelning mellan olika branscher 

H1: Det finns skillnader i utdelning mellan olika branscher 

3.2 Urval av data  
 

Då det inte är tidsmässigt möjligt för studien att undersöka samtliga företag på den svenska 

marknaden så har ett urval skett. Bryman och Bell (2013) beskriver urval som den del av 

populationen som väljs ut för ett visst syfte och undersökning. Denna studie använder sig 

av ett icke-sannolikhetsurval för att välja ut de företag som ska undersökas. Ett icke-

sannolikhetsurval innebär enligt Bryman och Bell att vissa enheter i populationen har större 

chans än andra att komma med i urvalet för att urvalet baseras inte på en slumpmässig 

urvalsteknik. Enligt Bryman och Bell (2013) lämpar sig sekundärdata bäst för kvantitativa 

undersökningar. De data som vi behöver för denna studie kan klassificeras som 

sekundärdata då den hämtats från en tidigare sammanställning av data på företag i olika 

branscher som vi har fått tillgång till. 

 

För att genomföra undersökningen har 52 börsnoterade företag på Nasdaq OMX 

Stockholmsbörsen valts under tidsperioden 2001-2011, vilket innefattar totalt 557 
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observationer efter databortfall. Undersökningen kommer inte beakta skatteeffekter samt 

inflation och exkluderar även aktieåterköp. Urvalet av de företag i studien är baserad utifrån 

branschtillhörighet där 15 företag i industribranschen har valts ut, 12 företag inom området 

finans och fastigheter där banker exkluderas för att de har speciella regler i sin 

utdelningspolitik och annan lagstiftning, 7 finns i råvarubranschen och 6 företag från 

vardera de tre branscherna hälsovård, dagligvaror och IT/Telekommunikation. 

 

Då sekundärdata som erhållits innehåller fler företag i exempelvis industribranschen så blir 

det ojämnt fördelat i antal företag mellan branscherna. Urvalet vi gjorde sträcker sig mellan 

2001-2011 då det är det längsta tidsintervallet som fanns i sammanställningen av data och 

vi ville ha en period som är längre än 10 år, vilket också är bra för studiens trovärdighet då 

längre undersökningsperioder ger en högre pålitlighet. 

3.3 Databortfall  
 

De flesta studier drabbas av bortfall och det är något som forskarna måste ha i åtanke 

skriver Bryman och Bell (2013). I vår undersökning så är det totalt 15 bortfall, av den 

anledningen att det saknades data under vissa år. Även extremvärden har exkluderats. 

Databortfall finns i bilaga 2.  

3.4 Undersökningens trovärdighet 

3.4.1 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om frågorna som rör måttens och 

mätningarnas pålitlighet. Reliabilitet uttrycker noggrannheten i mätningen som genomförs i 

undersökningen. Studien utgår ifrån historisk sekundärdata som sammanställts från 

specifika företag under en 11 års tidsperiod samt tillämpar statistiska beräkningar vilket 

tillsammas bidrar till en hög reliabilitet. Resultatet skulle kunnat vara än mer pålitligt om 

fler observationer använts samt att mängden av företagen var jämnt fördelad inom 

branscherna.  
 

Validitet innebär huruvida rätt mått används för att mäta det som ska undersökas skriver 

Bryman och Bell (2013). Det är väsentligt för studien att författarna använder rätt mått för 

begreppen så att de mäter begreppet i fråga för att kunna besvara forskningsproblemet. Då 

studien syftar till att undersöka om det finns skillnader i utdelning mellan olika branscher 

från Stockholmsbörsens lista, så har metoden samt måtten som används i undersökningen 

med i form av regressionsanalys och hypotestest relevans för att mäta utdelningsandelen. 

De variabler som används i undersökningen är de som vi har sett som de mest lämpliga för 

att undersöka problemet. Datan som erhållits av Adri De Ridder är hämtad från företagens 

publika årsredovisningar vilket ger en hög trovärdighet och datavaliditet för studien.  
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3.4.2 Generalisering 

 

I kvantitativa undersökningar är det vanligt att forskaren vill kunna generalisera resultatet 

till andra grupper och situationer utöver de fall som har varit aktuella i den specifika 

undersökningen skriver Bryman och Bell (2013). Forskaren vill således ha möjligheten till 

att hävda samt visa att resultatet från undersökningen även gäller för andra fall som inte har 

varit delaktiga i undersökningen. Eftersom både hypotesprövningen och 

regressionsanalysen tyder på samma resultat bör således generaliserbarhetens grad i studien 

vara relativt hög. 

3.5 Relevanta variabler  

3.5.1 Beroende variabel 

 

En beroende variabel är enligt Denscombe (2009) den variabel som påverkas kausalt av en 

annan variabel. Eftersom studien syftar till att undersöka om det finns branscheffekter i 

aktieutdelning blir den beroende variabeln därför utdelningsandel som har använts i 

undersökningen. Utdelningsandel räknas fram genom att dividera total aktieutdelning med 

årets resultat.  
 
Formel 1: 

 
𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
= 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 

3.5.2 Oberoende variabel  

 

En oberoende variabel innebär att den påverkar och kan ändra andra variabler (Denscombe 

2009). Studiens oberoende variabler är årets resultat, börsvärde, skuldsättningsgrad och 

market-to-book.  
 

● Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår för respektive företag under ett 

räkenskapsår. Utdelningspolitik enligt Lintner (1956) påverkas av företagens 

årsresultat, dvs. att företag bestämmer sin utdelningspolitik efter årets resultat. 

Vidare menar Miller och Modigliani (1961) att utdelningspolitik också är beroende 

på företagsledningens förväntningar av framtida resultat.  
 

● Börsvärde är det totala marknadsvärdet av ett företags samtliga utestående aktier 

och räknas ut genom att multiplicera aktiepris med totala antal aktier (Investopedia 

2015). Best & Best (2001) poängterar att utdelningspolitik signalerar företags 

förväntade kassaflöden samt förändringen i företags börsvärde.  
 

● Skuldsättningsgrad är ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till justerat 

eget kapital. Skuldsättningsgrad beräknas genom att dividera ett företags totala 

skulder med det egna kapitalet (Investopedia 2015). Aivazian, Booth, och Cleary 

(2006) hävdar att det finns ett starkt samband mellan ett företags skuld och 
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utdelningspolitik. Högre skuldsättning innebär fler fasta kostnader därför tenderar 

företag ha en lägre utdelningsnivå för att undvika att förändra sin utdelning.  
 

Formel 2: 

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  

 

● Market-to-Book är ett nyckeltal som används för att identifiera om ett företag är 

över - eller undervärderat av marknaden. Detta beräknas genom att dividera företags 

bokförda värde med företags marknadsvärde. Om market-to-book värdet är mindre 

än 1 innebär det att företaget är undervärderat samt om värdet överstiger 1 så 

betyder det att företaget är övervärderat (Investopedia 2015).  
 

Formel 3: 

 
𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
= 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑏𝑜𝑜𝑘  

3.5.3 Dummyvariabler 

 

För att kunna ta hänsyn till företagens branschtillhörlighet använde studien dummyvariabler 

som tar hänsyn till företagens branschtillhörighet. Varje bransch representeras var för sig i 

regressionen för att studera om det finns skillnader i utdelningsandel mellan olika 

branscherna.  
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4. Resultat 
 

Som grund för hypotestestet och regressionsanalysen så har vi genomfört en empirisk 

undersökning med totalt 52 företag inom sex olika branscher som kan ses i bilaga 1: 

Branschindex. Data i form av medelvärdena från de olika branscherna som har samlats in 

och använts går att hitta i bilaga 4 och t-tabellen som hypotestestet är baserat på finns i 

bilaga 3.  

4.1 Genomförande av hypotestest 
 

Ett hypotestest utfördes för att se om det finns skillnader mellan branscherna. I testet så 

ställs branscherna mot varandra två och två för att se om de har en liknande utdelning eller 

om det skiljer sig. Det är medelvärdet av utdelningsandelen som används för att kunna 

åskådligöra om det finns skillnader eller inte. Hypoteserna som har formulerats och använts 

i testet är:  
 

H0: Det finns inga skillnader i utdelning mellan olika branscher 

H1: Det finns skillnader i utdelning mellan olika branscher 
 

Testvariabel (1):  
 

𝑡 =
(𝑥1−𝑥2 )−𝑑0

√  
𝜎

2
1

𝑛1
+

𝜎
2
2

𝑛2

   

 
�̅�1= stickprov 1 medelvärde 

�̅�2= stickprov 2 medelvärde  

𝑑0= H0= stickprov1-stickprov 2 =0 

𝜎1= stickprov 1 standardavvikelse 

𝜎2= stickprov 2 standardavvikelse 

𝑛1= antal observationer stickprov 1 

𝑛2= antal observationer stickprov 2  
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Testvariabel Industri Finans & 

fastighet 

Hälsovård Råvaror IT/Tele Dagligvaror 

Industri        

Finans & 

Fastighet 

1,29       

Hälsovård 1,13  0,68      

Råvaror  0,17  2,69  3,17     

IT/Tele 0,43  2,43  0,11  0,75    

Dagligvaror 0,36  2,87  0,17  0,58  0,01   

Tabell 1: Hypotesprövning för utdelningsandels medelvärde mellan två olika branscher  
 

Kritiskgräns  Industri Finans och 

fastighet 
Hälsovård Råvaror IT/Tele Dagligvaror 

Industri        

Finans & 

Fastighet 
1,66      

Hälsovård 1,65 1,65     

Råvaror 1,65 1,66 1,66    

IT/Tele 1,66 1,65 1,66 1,66   

Dagligvaror 1,65 1,66 1,66 1,66 1,66  

Tabell 2: Kritisk gräns av hypotesprövning med 5% signifikansnivå i t-värdet  
 

Hypotestestet som framgår i tabell 1 ger ett medelvärde mellan branscherna och har utförts 

genom att i varje fall ställa två branscher mot varandra och beräkna testvariabeln enligt 

formeln på sidan 13. Medelvärdet kontrolleras sedan med ett referensvärde, även kallat 

”kritisk gräns” i form av ett dubbelsidigt signifikanstest med 5 % signifikansnivå som tabell 

2 visar. 

 

Resultatet av de 15 jämförelser som gjordes mellan branscherna (tabell 1), visar att det är 

fyra fall där den genomsnittliga utdelningsandelen skiljer sig mellan branscherna. De 

branscher som avviker mot varandra är följande: finans och fastigheter som avviker mot 

råvaror, IT/Telekommunikation, dagligvaror samt råvaror som avviker mot hälsovård, 

vilket utgör en minoritet på 27 % av de totala jämförelserna. Av dessa branscher är det 

störst skillnad mellan hälsovård och råvaror med 3,17 i värde, följt av finans och fastigheter 

som avviker med värdet 2,87 mot dagligvaror, 2,69 mot råvaror och 2,43 mot 

IT/Telekommunikation. I samtliga fyra fall är det kritiska värdet mellan 1,65 och 1,66 

enligt tabell 2. 

 

I de fyra jämförelserna där skillnader uppstår mellan branscherna så styrker det teorin om 

branscheffekter, dessa är dock i kraftig minoritet och det går inte att säga att 

branscheffekter finns baserat på så få jämförelser. Anledningen till att finans och fastigheter 

avviker mest kan enligt Brealey et al (2014) teori bero på att företagen inom den branschen 

är generellt yngre och prioriterar därför investeringar före utdelningar som kan leda till en 

långsiktig tillväxt framöver.  

  



15 
 

4.2 Regressionsanalys 
 

För att försäkra oss om tidigare resultat från hypotestestet genomförde vi två olika 

regressioner där samtliga observationer analyserades i syfte till att kontrollera vilken 

variabel som har signifikant betydelse för utdelningsandel samt om branschtillhörighet har 

någon påverkan i förhållande till utdelningsandel.  

4.2.1 Regression av samband mellan utdelningsandel och övriga variabler 

 
 

Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept 0,87*** 0,25 0,001 
 

(3,41) 
  

Market to Book -0,61** 0,25 0,02 
 

(-2,45) 
  

Skuldsättningsgrad -0,20 0,24 0,41 
 

(-0,83) 
  

Börsvärde -4,01 3,13 0,21 
 

(-1,28) 
  

Årets resultat 4,50*** 1,50 0,004 
 

(3,00) 
  

R
2 0,29 

  

Observationer 52  
  

***Signifikant på 1% nivån, ** Signifikant på 5% nivån 
 
Tabell 3: Tabellen beskriver sambandet mellan utdelningsandel i förhållande till market to book, 

skuldsättningsgrad, börsvärde och årets resultat. Regressionsmodellen är som följer Y = Dividend = α + β* 

[MB] + [MV] + [D/E] + [NI] + ε 
 

Regressionen i tabell 3 visar att 29 % (R
2
-värdet som syns i tabell 3) av förändringen i 

utdelningsandelen påverkas av förändringen av market-to-book och årets resultat eftersom 

dessa två variabler visar ett signifikant värde i förhållande till utdelningsandelen. 
 

4.2.2 Regression med hänsyn till företagens branschtillhörighet  

 

Tabell 4 på nästa sida visar genom en regressionsanalys att utdelningsandel i förhållande 

till de oberoende variablerna så är det endast årets resultat som har signifikant betydelse för 

hur stor andel företagen delar ut. Förändringar i utdelningsandelen förklaras till 27 % av 

förändringar (R
2
-värdet som syns i tabell 4) i årets resultat. Faktorerna som antingen 

påverkar företagens utdelningsandel positivt eller negativt är inte branschspecifika vilket är 

i motsats till teorin om branscheffekter som Lintner (1953) nämner. Branschtillhörighet har 

således ingen påverkan i förhållande till företagens utdelningsandel vilket överensstämmer 

med resultatet från hypotestestet som visar att i majoriteten av jämförelserna så finns det 

ingen skillnad mellan branschernas utdelningsandel. Detta innebär att H0 ska accepteras och 

H1 förkastas. Resultatet kan förklaras av att företag bestämmer sin utdelningspolitik utifrån 

företagets egen karaktär vilket innebär att företag strävar efter en optimal utdelningsandel 

som är gynnsam och det fungerar som riktlinjer när beslut om utdelningen ska fattas. Vilket 

stöds av Higgins (1972) teori. 
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Koefficient Standardfel P-värde 

Intercept 1,01** 0,44 0,03 
 

(2,29) 
  

Market to Book -0,56 0,29 0,06 
 

(-1,93) 
  

Skuldsättningsgrad -0,26 0,26 0,33 
 

(-0,99) 
  

Börsvärde -4,82 3,40 0,16 
 

(-1,42) 
  

Årets resultat 4,70** 1,62 0,006 
 

(2,90) 
  

Dagligvaror 0 0 0 
 

(0) 
  

Finans & Fastighet -0,26 0,48 0 
 

(-0,55) 
  

Industri 0,09 0,43 0,84 
 

(0,21) 
  

Råvaror -0,03 0,51 0,95 
 

(-0,07) 
  

Hälsovård -0,44 0,52 0,40 
 

(-0,84) 
  

IT/Telekommunikation -0,30 0,58 0,61 
 

(-0,51) 
  

R
2 0,27 

  

Observationer 52 
  

***Signifikant på 1% nivån, ** Signifikant på 5% nivån  

 

Tabell 4: Tabellen beskriver sambandet mellan utdelningsandel i förhållande till market to book, 

skuldsättningsgrad, börsvärde och årets resultat som utgörs av dummyvariabel för med (1) och (0) i 

jämförelse av olika branscher. Regressionsmodellen är som följer: Y = Dividend = α + β [MB] + [MV] + 

[D/E] + [NI] + [D1] + [D2] + [D3] + [D4] + [D5] + [D6] + ε, där D är en dummyvariabel för 

branschtillhörighet. 
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5. Analys 

5.1 Analysmetoder  
 

Hypotestest 

Den första analysmetoden som har använts i studien är ett hypotestest som genomförts 

genom att beräkna testvariabeln som kontrolleras i form av ett dubbelsidigt signifikanstest 

med 5 % signifikansnivå. Testvariabeln är medelvärdet på branschernas utdelningsandel 

där branscherna senare har jämförts två och två för att se om det finns några skillnader 

mellan branscherna. Från tabell 2 kan vi se att i 15 jämförelser mellan branscherna som 

genomfördes så var det en minoritet på fyra fall där det skiljer sig mellan branscherna. I 

övriga 11 fall av jämförelserna så finns det inga skillnader. I de fyra fall där skillnader 

upptäcktes så var det branschen finans och fastighet som förekom mest frekvent och var 

med i 3 av 4 jämförelser. 
 

Regressionsanalys 

Andra analysmetoden är i form av en regressionsanalys som genomfördes i excel för att 

kontrollera om resultatet av hypotestestet överensstämmer. I regressionen är den beroende 

variabeln utdelningsandel och de oberoende variablerna är årets resultat, market-to-book, 

skuldsättningsgrad samt börsvärde. Därigenom går det att analysera om dessa faktorer har 

någon påverkan på utdelningsandel och om branschtillhörigheten har någon betydelse. 

Enligt tabell 3 så är det variablerna årets resultat och market-to-book som visar på ett 

signifikant värde och har en påverkan på utdelningsandelen. Ur tabell 4 kan vi se att 

företagens branschtillhörighet inte har någon betydelse i förhållande till deras 

utdelningsandel utan att det är enbart årets resultat som har betydelse.  

5.2 Diskussioner  
 

Baserat på hypotestestet och regressionsanalysen som genomförts går det att se att det är en 

avsaknad av branscheffekter som Higgins (1972) betonar vilket motsäger Lintners teori 

som hävdar att företagens utdelningspolitik påverkas av branscheffekter. Hypotestestet 

visar att majoriteten av branscherna inte skiljer sig åt när utdelningsandelen jämförs. Första 

regressionen i tabell 3 visar att årets resultat och market-to-book har en signifikant 

påverkan av förändringen av utdelningsandelen. När sedan andra regressionen utförs så är 

det också endast årets resultat som visar upp en signifikant påverkan på utdelningsandelen. 

Årets resultat är en faktor som inte är branschspecifik utan påverkar företagens 

utdelningsandel oavsett vilken bransch de är verksamma inom, vilket stämmer med vad 

Higgins (1972) skriver. Detta innebär att branschen inte har någon betydelse för företagens 

utdelningspolitik. Eftersom både hypotestestet och regressionsanalysen visar att det inte 

skiljer sig i utdelningsandel mellan branscherna kan teorin om branscheffekter inte stödjas 

utifrån undersökningens resultat. Hur företag bestämmer sin utdelning kan enligt teorier 

vara mer komplicerad, det finns olika situationer och faktorer som företagen måste hela 

tiden ta hänsyn till. 
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Enligt regressionsanalysen så påverkas företagens utdelningsandel av årets resultat som 

både tabell 3 och 4 visar och det betyder att företagen måste beakta årets resultat i 

förhållande till sin utdelningspolitik. Lintner (1956) menar att företagen tenderar att ha en 

stabil utdelning för att upprätthålla en långsiktig utdelningspolitik eftersom företagen inte 

vill att utdelningen varierar kraftigt även om deras årliga resultat förändras. Detta innebär 

att även om företagen i vissa lägen inte har råd att dela ut kapital till sina aktieägare under 

en viss period så väljer de hellre att belåna sig för att finansiera sina utdelningar än att 

sänka utdelningsnivån för att kunna behålla en konstant utdelning över tid. Detta kan enligt 

Brav et al. (2005) förklaras att företagen inte vill riskera att förlora investerare då 

investerare ofta får en uppfattning genom företagens utdelning.  

 

Schnabel (1976) poängterar att företag som tillämpar en stabil utdelningspolitik ofta har ett 

högre börsvärde jämfört med företag vars utdelning varierar, detta reducerar osäkerheten 

för företags aktieägare vilket leder till att investerare föredrar dessa företag. Genom att 

analysera data i undersökningen som genomfördes kan vi se att inom industribranschen så 

har företaget Assa Abloy högst börsvärde och de har samtidigt en jämn utdelning under 

perioden 2001-2011 vilket stämmer med teorin som Schnabel (1976) skriver. Inom andra 

branscher så visar det sig dock att företagen med högst börsvärde tenderar att inte ha en 

konstant utdelningsnivå utan det varierar mer från år till år. Detta visar att företagen som 

har ett högre börvärde behöver inte ha en jämn utdelningsnivå som teorin föreslår. 

Företagen som varierar sina utdelningar i förhållande till årets resultat kan göra det på 

grund av att företagen betraktar sin skuldsättningsgrad på lång sikt, enligt Alkebäck (1997). 

Detta tyder på att företagen alltjämt bestämmer sin utdelningspolitik utifrån sin egen 

situation vilket är anledningen till att det inte finns någon stor skillnad mellan de 

undersökta branscherna. 

 

Ett ungt företag kan enligt teorin fokusera på att genomföra investeringar istället för 

utdelningar eftersom det ses som smart att behålla och återinvestera för en framtida tillväxt. 

I takt med att företaget blir mer moget så förväntas företaget göra mer utdelningar vilket 

stödjs av Brealy et al (2014). Företagen kan dessutom genom sin utdelningspolitik sända ut 

olika signaler till marknaden och därmed att locka till sig fler investerare (Berk och DeMarzo 

2011). Marknaden kan antingen uppfatta signaler positivt eller negativt beroende på 

utdelningsnivå och om utdelningen höjs eller sänks av företagen. Enligt medelvärdena från 

de undersökta branscherna i tabell 5-10, bilaga 4 så är det industribranschen som har högst 

utdelning jämfört med övriga branscher. Detta förstärker teorin med tanke på att 

industribranschen anses vara en ålderstigen bransch som innehåller mer mogna företag som 

har kommit långt i sin livscykel och tenderar därför att göra stora utdelningar. Enligt 

signaliseringsteorin så kan vi se att företagen inom industribranschen genererar positiva 

signaler till investerare då branschen har en hög och relativt stabil utdelningsnivå. Detta kan 

tolkas som att företagsledningen för de företagen i branschen signalerar att företagen 

presterar i linje med vad aktieägarna förväntar sig och att framtidsutsikten ser lovande ut, 

vilket ger en uppfattning till investerarna att ledningen vill fortsätta att hålla en hög 

utdelning framöver. 
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Anledningen till varför industribranschen tenderar att dela ut mer kapital kan också bero på 

att företagen inom branschen tar mer hänsyn till aktieägarnas intresse. Företagsledningen 

som disponerar företags resurser har möjligheten att genomföra investeringar medan 

aktieägarna istället förväntar sig mer utdelningar. De Ridder (2015) betonar dock att en 

företagsledning som fokuserar alltför mycket på aktieägarnas kortsiktiga intresse på 

avkastning måste kritiseras. Han menar vidare att generera stora utdelningar innebär att 

företagen inom branschen måste hålla tillbaka sina investeringar, vilket långsiktigt leder till 

att branschen förlorar sin tillväxtförmåga och konkurrenskraft i den internationella 

marknaden. 

 

Branschen finans och fastighet har enligt tabell 5-10 i bilaga 4 den lägsta utdelningsnivån 

och avviker mest från de övriga branscherna i studien. Det kan enligt teorier bero på att 

företagen inom denna bransch genomför en residual utdelningspolitik då företagen 

prioriterar investeringar framför utdelningar. Patel (2013) menar att företagen som 

tillämpar residual utdelningspolitik använder sina vinstmedel för investeringar i syfte att 

behålla en balans i skuldsättningsgraden innan det sker någon form av utdelning till 

aktieägare. Detta innebär att företagsledningen inom branschen fokuserar mest på 

företagens finansiella behov och framtida tillväxt före aktieägarnas kortsiktiga intresse på 

avkastning. Eftersom företagens resultat och investeringsmöjligheter varierar kan det 

resultera i en instabilitet i utdelningsnivå från år till år.  

 

Det går även att se ett samband mellan en residual utdelningspolitik och företagets 

livscykel enligt Shapiro och Balbirer (2000). De menar att snabbväxande företag med 

många investeringsmöjligheter gör mindre eller ingen utdelning alls, medan mogna företag 

med färre investeringar tenderar att göra stora utdelningar. Företagen inom denna bransch 

befinner sig i tillväxtfasen vilket förklaras till varför branschen avviker mest från de övriga. 

En låg utdelningsnivå betyder dock inte att det enbart handlar om att företagen inom denna 

bransch skär ner på utdelningen utan att företagen inom branschen har då ett optimalt mål 

som syftar till framtida tillväxt, därför återinvesteras eventuella vinster i företagen. Det kan 

locka till sig den typ av investerare som är mer intresserade av värdeökningar då 

utdelningsnivån inte längre anses som en säker avkastning vid marknadens nedgång, enligt 

klienteleffekten. 
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6. Slutsats 
 

Syftet med denna uppsats var att besvara frågan om hur utdelningar skiljer sig mellan sex 

olika branscher på Stockholmsbörsen. Vår empiriska undersökning visar huvudsakligen att 

det inte skiljer sig i utdelningsandel mellan de undersökta branscherna, något som stöds av 

både hypotestestet och regressionsanalysen. Det är då i enlighet med teorin om avsaknaden 

av branscheffekter som säger att branschen inte påverkar företagens utdelningspolitik. Trots 

att hypotestestet visar en minoritet på fyra fall där utdelningsandelen skiljer sig mellan 

branscherna så anser vi att det inte går att dra någon konkret slutsats om att branscheffekter 

finns utan de fallen förklaras bättre av andra faktorer än branschtillhörighet. Eftersom båda 

anlysmetoderna som använts i studien visar på samma resultat bidrar det till en hög 

trovärdighet där branscheffekter kan bortses ifrån. 

 

Industribranschen har en högre utdelningsandel i genomsnitt än de övriga branscherna som 

undersöktes vilket innebär en lägre investeringstakt inom branschen. Företagen inom 

industribranschen har kommit längre i dess livscykel än övriga branscher och tenderar 

därför att ha en högre utdelning vilket sänder positiva signaler till marknaden för att locka 

till sig investerare. Detta betyder dock att företagen inom branschen håller tillbaka sina 

investeringar vilket i långsikt leder till att branschen förlorar sin tillväxtförmåga. Finans 

och fastighet är den bransch med lägst utdelningsnivå som avviker mest från de övriga 

branscherna, det kan förklaras av att företagen inom branschen syftar till en långsiktig 

tillväxt då företagen prioriterar investeringar före utdelningar då företagen befinner sig i 

tillväxtfasen. 

 

Genom vår studie har vi kommit fram till att företagen bestämmer och genomför sin 

utdelningspolitik utifrån vad som är mest gynnsamt ur deras egen situation utan hänsyn till 

vilken bransch de befinner sig i. Istället är årets resultat den signifikanta faktorn som 

påverkar utdelningsandelen vilket gör att branschtillhörigheten inte har någon relevans och 

det är därför det inte syns några skillnader i utdelningsandel mellan branscherna som 

resultatet av den empiriska undersökningen har demonstrerat.  
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7. Förslag till vidare studier 
 

Då studiens tidsintervall för undersökningen är 2001-2011 och innefattar 52 börsnoterade 

företag på OMX Stockholmsbörsen uppdelade inom 6 olika branscher. En intressant 

fortsättning på denna studie vore att undersöka flera branscher för att jämföra ifall det finns 

skillnader mellan dem för att kunna ge en högre trovärdighet i resultatet. Med ett större 

antal branscher så skulle det vara spännande att se om resultatet blir detsamma, dvs. om det 

pekar på en avsaknad av branscheffekter. Det skulle också vara bättre om antalet företag 

inom branscherna är fler för att öka antalet observationer för studien. Eventuellt skulle det 

vara intressant att titta på utländska bolag för att se om resultatet blir annorlunda än denna 

studie anger. 
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Bilaga 1: Branschindex 
 

Industri    Finans och fastigheter 

1. Assa Abloy    1. Hufvudstaden 

2. Atlas Copco    2. JM 

3. Alfa Laval    3. Investor 

4. Scania    4. Investment AB Latour 

5. SKF     5. Castellum 

6. Beijer Alma    6. Wihlborgs Fastigheter   

7. Bong Ljungdahl   7. AB Novestra 

8. BTS Group     8. AB Traction 

9. Hexagon    9. HEBA Fastighets  

10. Intellecta     10. Intrum Justitia  

11. Micronic Laser Systems   11. Investment Öresund 

12. NCC    12. Investment Kinnevik 

13. NIBE 

14. Sandvik  

15. Skanska 

 

Hälsovård    Råvaror  

1. Active Biotech    1. Boliden  

2. BIOGAIA    2. Billerud  

3. Elekta     3. Holmen 

4. Getinge     4. SCA 

5. Meda    5. Lundin Petroleum  

6. Medivir    6. SSAB 

     7. Höganäs 

 

Dagligvaror    IT och Telekommunikation 

1. H&M    1. Addtech  

2. Modern Times Group  2. Axis 

3. Axfood    3. Tele 2   

4. Clas Ohlson    4. Ericsson 

5. Swedish Match   5. TeliaSonera 

6. Eniro    6. Cybercom Group 
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Bilaga 2: Databortfall 
 

Bortfall på grund av att data saknas i specifika år för vissa företag i undersökningen:  

 

Industri 

Alfa Laval 2001 

BTS Group 2011 

 

Finans och Fastigheter 

Wihlborgs Fastigheter 2001 

Intrum Justitia 2001 

Kinnevik 2001, 2002, 2003 

 

Hälsovård 

Getinge 2011 

Medivir 2006 

 

Råvaror 

Lundin Petroleum 2001, 2002 

SSAB 2006 

 

Dagligvaror 

Modern Times Group 2002 

 

IT/Telekommunikation 

Tele2 2011 

 

Extremvärde som har exkluderats: 

 

Industri 
Assa Abloy 2002 (Payout ratio 50,78) 
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Bilaga 3: t-tabell för hypotestest 

 



28 
 

Bilaga 4: Medelvärdena i sex olika branscher under 

tidsperioden 2001-2011 

 
Industri Medelvärde  Standardavvikelse 

Börsvärde 31872373  38780595  

Market to book 0,57 0,52 

Årets resultat 1993574  2751824 

Utdelningsandel 0,63 4,98 

Skuldsättningsgrad 0,03 0,03 

Tabell 5: Medelvärdena i industribranschen under tidsperioden 2001-2011 

 

Finans & fastigheter Medelvärde Standardavvikelse 

Börsvärde 14837146  25265436  

Market to Book 0,87 0,38  

Årets resultat  1619749  7714076  

Utdelningsandel 0,10 1,46 

Skuldsättningsgrad 0,04 0,02 

Tabell 6: Medelvärdena i finans och fastigheter under tidsperioden 2001-2011  
 

Råvaror Medelvärde Standardavvikelse 

Börsvärde 23248005  22705221  

Market to Book 0,78  0,50 

Årets resultat 1661203  2054713  

Utdelningsandel 0,56  0,97 

Skuldsättningsgrad 0,03 0,03 

Tabell 7: Medelvärdena i råvarubranschen under tidsperioden 2001-2011  
 

Hälsovård Medelvärde Standardavvikelse 

Börsvärde 8987121  10817839  

Market to Book 0,34 0,27 

Årets resultat 368612,2  657521  

Utdelningsandel 0,19 0,26 

Skuldsättningsgrad 0,01 0,01 

Tabell 8: Medelvärdena i hälsovård under tidsperioden 2001-2011 
 

IT/Telekommunikation Medelvärde Standardavvikelse 

Börsvärde 66370934  111943779  

Market to Book  1,08 1,61 

Årets resultat 3654188  8999660  

Utdelningsandel 0,45  0,58 

Skuldsättningsgrad 0,07 0,14 

Tabell 9: Medelvärdena i IT och Telekommunikation under tidsperioden 2001-2011 
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Dagligvaror Medelvärde Standardavvikelse 

Börsvärde 56244389  96424045  

Market-to-Book 0,39 0,84 

Årets resultat 2493173  4523415  

Utdelningsandel 0,48 0,37 

Skuldsättningsgrad 0,03 0,04 

Tabell 10: Medelvärdena i dagligvarubranschen under tidsperioden 2001-2011  

 


