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Sammanfattning 
Vi undersöker om det finns ett samband mellan utländskt ägande och utdelningsnivå i svenska 
företag. Urvalet består av de 40 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm under perioden 
1999-2006. Studien visar att det finns ett negativt samband mellan utländskt ägande och 
direktavkastning, samt ett positivt samband mellan börsvärde och utländskt ägande. Vidare 
analys visar inget signifikant samband mellan utländskt ägande och börsvärde, samband beror 
således på mellanliggande variabler. Studien finner inget samband mellan utdelningsandel och 
utländskt ägande. 
 
Abstract 
In this paper we examine the relationship between foreign ownership in Swedish firms and 
dividend yield amongst the 40 largest firms on Nasdaq OMX Stockholm between the years 
1999-2006. We find evidence of a negative relation between foreign ownership and dividend 
yield, and furthermore a relation between foreign ownership and market capitalization. Further 
analysis shows that foreign ownership does not relate to market capitalization, thus the relation is 
due to intermediate variables. The paper finds no relation between payout ratio and foreign 
ownership. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 

Vad påverkar utdelningsnivå och utdelningspolicy? Enligt Miller och Modigliani (1958) är det 

för en investerare på en perfekt marknad irrelevant om avkastning erhålls genom värdetillväxt 

eller utdelning. Dock ser det i praktiken annorlunda ut och preferenser angående avkastning i 

form av värdetillväxt eller utdelning har sedan länge varit ett omdebatterat ämne. På en 

imperfekt marknad, med informationsassymetri och transaktionskostnader, kan ökade 

utdelningar värderas mer än motsvarande ökning av aktiekursen. En ökning av utdelningsnivån 

associeras med ökat företagsvärde, samtidigt som investerare värderar ”en fågel i handen” högre 

än två i skogen. Den senare teorin kallas Bird In The Hand teorin och stöds av Lintner (1962). 

Det går sedan i början av 1990-talet att urskilja en tydlig trend, där det i svenska företag finns en 

allt högre andel utländska ägare och i dagsläget (2014) ägs ungefär 41 % av alla aktier i 

börsnoterade svenska företag av utländska ägare (Statistiska Centralbyrån, 2014). Ökningen kan 

huvudsakligen förklaras genom den avreglering som trädde i kraft 1993, vilken tog bort 

begränsningarna för utländskt ägande i svenska bolag. Globalisering av ägandet i företag under 

perioden förklarar också ökningen, som kan ses som en följd av en generell globalisering. Denna 

ökning var särskilt kraftig i Sverige relativt andra OECD-länder. Trenden av högre andel 

utländskt ägande kan ses mot det tidigare typiska svenska ägandet som karaktäriserades av få 

starka nationella ägare, ofta familjeägda företag (Henrekson & Jakobsson, 2008). Det mer 

spridda ägandet som efterföljer kan leda till annan styrning av ledningen genom strukturell 

förändring av kompensationen, även till ägarna kan detta ske genom högre utdelningar (Tirole, 

2006).  I en studie av Baba (2009), fastslås att det finns samband mellan en hög andel utländskt 

ägande och tendensen att lämna aktieutdelningar samt att i framtiden öka dem. I en liknande 

studie av Jeon et al. (2011) dras snarlika slutsatser, men även slutsatser om varför de utländska 

investerarna väljer företag med höga utdelningar. De menar att de utländska aktörerna, till 

skillnad från de inhemska aktieägarna, exponeras för en ökad risk relaterad till 

informationsasymmetri. 

 

I en rapport från Västsvenska Handelskammaren (2008) diskuteras fenomenet utländskt ägande 

med utgångspunkt i svenska företag. De menar att det utländska ägandet i grunden är positivt 

eftersom flera nyckelfaktorer tillförs företaget, såsom kapital, intellektuellt utbyte och 
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kompetens. Däremot finns det enligt rapporten vissa reservationer, då till exempel det 

geografiska avståndet och kulturskillnader anses kunna skapa problem. Dessa faktorer kan 

härledas till förändring av ägarstruktur. Dock kommer inte denna studie fokusera på olika former 

av ägarstruktur eller kvalitativa faktorer, utan på utdelningar och hur dessa samverkar med 

andelen utländskt ägande. 

 

1.2 Problemformulering 

Under perioden 1991 till 1997 ökade andelen utländskt ägande i svenska företag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm, från 8,2 procent till 32,4 procent. Under samma tid ökade det totala 

börsvärdet med 300 procent. Beskrivet med absoluta värden ökade utländskt kapital i svenska 

börsnoterade företag under perioden från 44 till 692 miljarder i US dollars (Dahlquist och 

Robertsson, 2001). Ökningen kan huvudsakligen förklaras genom den avreglering som trädde i 

kraft 1993, vilken tog bort begränsningarna för utländskt ägande i svenska aktiebolag. Ökningen 

har sedan dess fortsatt och i november 2013 utgjordes 41 procent av värdet på Nasdaq OMX 

Stockholm av utländskt ägande (Statistiska Centralbyrån, 2014). Jeon et al. (2011) finner ett 

positivt samband mellan utländskt ägande och sydkoreanska företags benägenhet att ge 

utdelningar under perioden 1994 - 2004. Vidare finner författarna inga bevis för att inhemska 

investerare i Sydkorea har någon signifikant påverkan på företagens utdelningspolicy. I en studie 

av Dahlqvist och Robertsson (2001) studeras utländskt ägande i svenska företag under perioden 

1991 - 1997 och de finner att utländska ägare attraheras av stora företag med stora kassaflöden 

och företag som har lägre utdelningar. Denna studie kommer likt Dahlqvist och Robertsson 

(2000) studera utländskt ägande, men under senare period (1999 – 2006) och med ett tydligare 

fokus på utländskt ägande i förhållande till utdelningsnivån. Eftersom trenden tydligt visar på en 

ökande andel utländskt ägande i svenska börsnoterade företag anser vi det intressant att 

undersöka om det finns en koppling till utdelningsnivå. En intressant variabel att titta på är 

utdelningsandel som anger hur stor del av vinsten som delas ut till aktieägarna. En ökad 

utdelningsandel kan få negativa konsekvenser för till exempel investeringsverksamheten, och 

kostnaden för kapital. Perioden som studeras i uppsatsen är 1999-2006, en tid då det utländska 

ägandet har stabiliserats efter flera år av kraftiga ökningar. Under perioden förändras även 

ägarstrukturen som Henrekson och Jakobsson (2008) observerar, bland annat genom att A-

aktiernas röstvärde minskats, vilket leder till att de tidigare starka ägarnas inflytande begränsas. 
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Vi har för avsikt att undersöka hur andelen utländska ägare i svenska företag noterade på Nasdaq 

OMX Stockholm förhåller sig till företagens utdelningsnivå samt om det går att finna samband 

mellan dessa variabler. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan utländskt ägande och 

utdelningsnivån i svenska företag. Förhållandet kommer att studeras under perioden 1999- 2006, 

samt mellan grupper med hög respektive låg utländsk ägarandel. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande: I avsnitt 2 redogörs för tidigare studier inom området, 

avsnitt 3 behandlar metod och data, avsnitt 4 presenteras resultat, avsnitt 5 diskuteras resultatet 

och slutligen presenteras slutsats tillsammans med förslag för vidare forskning i avsnitt 6. 

 

2. Tidigare studier 
Följande avsnitt redogör för relevant tidigare forskning inom områdena utdelning och utländskt 

ägande. 

 

2.1 Utdelning 

Inom finansiell ekonomi är det vedertaget att utgå från att aktiebolagets syfte är att maximera 

ägarnas avkastning. Hur detta sker, genom utdelningar eller ökat företagsvärde, är ett populärt 

forskningsämne. Modigliani och Miller (1961) presenterade ett teorem som beskriver att ett 

företags utdelningspolicy inte påverkar företagsvärdet. De hävdar att det på en effektiv marknad 

är irrelevant för investeraren om avkastning genereras genom utdelning eller värdetillväxt. De 

hävdar även att om dessa antaganden om en effektiv marknad är uppfyllda, kommer 

avkastningen av aktier per investerad dollar vara densamma över hela marknaden. Författarna 

beskriver en hypotetisk process där aktieägare av aktier med låg avkastning kommer sälja dessa 

till förmån av att köpa aktier med högre avkastning, vilket leder till ett högre aktiepris för den 

senare. Resultatet blir en perfekt marknad eftersom processen utjämnar pris- och 

avkastningsskillnader. En fågel i handen teorin motsäger Miller-Modigliani-teoremet och visar 
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att utdelningsnivån har större inverkan på företagsvärdet än intäkter eller värdetillväxt. Teorin 

har som utgångspunkt en imperfekt marknad med informationsasymmetri, skatteskillnader och 

transaktionskostnader. Som namnet antyder bygger teorin på att en investerare föredrar ”en fågel 

i handen” (utdelning) framför ”två i skogen” (värdetillväxt). Detta för att en högre utdelningsnivå 

minskar osäkerheten kring framtida kassaflöden, ökar avkastningen och därmed värdet på aktien. 

Både Lintner (1962) och Gordon (1963) ger stöd för fågel-i-handen-teorin. Agent-principal-

teorin bygger även den på informationsasymmetri, men också en intressekonflikt mellan agenten 

(företagsledning) och principalen (ägarna). Problematiken kan delvis lösas genom höga 

utdelningar till ägarna (Jensen & Meckling, 1976 : Easterbrook 1984). 

Brennan (1970) fann att låga utdelningar ökade företagsvärdet. Detta på grund av differentierad 

beskattning av utdelning och övriga kapitalvinster. Eftersom de flesta investerare framför allt är 

intresserade av avkastning efter skatt, leder detta till olika preferenser beroende på hur vinster 

beskattas. Vid högre beskattning av utdelningar, kan företaget istället för att dela ut vinsterna, 

behålla dessa i företaget och därmed ökar företagsvärdet. Investerare betalar inte då heller de 

transaktionskostnader som en eventuell återinvestering ger upphov till. Noterbart är även att 

utdelningar skattas årligen, medan kapitalvinster i form av ökat aktievärde kan skjutas upp till att 

tillgången säljs. Även Miller och Modigliani (1961) observerar att faktorer som 

transaktionskostnader och skatteskillnader kan påverka investerare och företag. De beskriver en 

klienteleffekt som skapas beroende på om investerare föredrar utdelningar eller ökat aktievärde. 

Dessa investerares preferenser påverkar företagens beslut om utdelningsnivå. Klienteleffekten 

leder dock inte till generellt ökade eller minskade utdelningar då investerare har olika preferenser 

angående avkastningens struktur. 

 
Allen et al. (2000) undersöker bakgrunden till varför vissa företag föredrar att betala utdelningar 

istället för att göra återköp av aktier. När institutionella investerare har relativa skattefördelar 

skapas en klientel-effekt, vilket leder till att vissa investerare attraheras av utdelningar. 

Författarnas modell förutsäger att närvaron av institutionella ägare, vilka ofta äger stora andelar i 

företag, kommer leda till ett ökat företagsvärde. Ett ytterligare incitament för att attrahera stora 

ägare är den fördelaktiga övervakning (monitoring) som de utövar. När en institutionell 

investerare äger en relativt stor andel i företaget är det sannolikt att investeraren i högre grad är 

intresserad av utvecklingen och skötseln av verksamheten relativt en privat investerare som äger 
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ett färre antal aktier. Denna övervakning är gynnsam för ett företag, då kostnader för extern 

övervakning reduceras. 

 

2.2 Utländskt ägande 

Henrekson och Jakobsson (2008) undersöker övergången från vad de identifierar som det 

svenska ägandet, till ett mer spritt ägande på grund av utländska aktörers inträde på den svenska 

marknaden. Författarna delar in förändringen i tre perioder och den slutgiltiga perioden börjar 

omkring år 2000. Det utländska ägandet i Sverige har då stabiliserats efter tio års ökning, som 

började sent 1980-tal efter avregleringar och framförallt efter avregleringen år 1993 som inte 

längre begränsade utländskt ägande i svenska företag. Tiden omkring 2000 karaktäriseras även 

av förändrad ägarstruktur från den typiskt svenska med ett fåtal starka ägare, ofta familjeägda 

företag med höga röstvärden i relation till kapitalandel, till ett mer utspritt ägande. Det ökade 

utländska ägandet har varit en av faktorerna som minskat och försvårat den svenska modellen 

(Henreksson och Jakobsson, 2008). Enligt studien har utdelningsnivån i Sverige varit relativt låg 

fram till 2000-talet. 

 

Dahlquist och Robertsson (2001) undersöker utländskt ägande i svenska företag och definierar de 

karaktärsdrag som utländska investerare finner attraktiva. De finner ett positivt samband mellan 

utländskt ägande och ett företags storlek. Vidare finner de att ett företags närvaro på utländska 

marknader, genom exempelvis export, har betydelse för utländska investerares benägenhet att 

investera. Låga utdelningar och stora tillgångar i balansräkningen är attraktiva attribut. 

Författarna poängterar att utländska investerare oftast utgörs av fondförvaltare eller finansiella 

institutioner (Dahlquist och Robertsson, 2001). Detta är något som även Jeon et al. (2011) finner 

för den koreanska marknaden. Dock finner de i sin studie att utländska investerare har 

preferenser för höga utdelningar (Jeon et al., 2011).  

 

Jeon et al. (2011) studerar sambandet mellan utländskt ägande och utdelningspolicy för företag 

listade på koreanska börsen (KRX) under åren 1994-2004. Det utländska ägandet ökade från 

18,8 procent år 1994 till 41,5 procent år 2004. Författarna finner bevis för att utländska ägare har 

preferenser för höga utdelningar och att investerare som äger mer än 5 procent av aktierna i 

företaget tenderar att driva upp utdelningarna. Utländska ägare är oftast institutionella ägare, 
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vilket möjliggör stora ägarandelar och således möjligheten att påverka utdelningspolicyn. Vidare 

hävdar Jeon et al. (2011) att den tidigare litteraturen ger tre olika förklaringar till sambandet 

mellan utländskt ägande och utdelningspolicy. (1) Att institutionella ägare med begränsningar av 

karaktären klok-man regeln (prudent-man rule) och relativa skattefördelar kommer föredra 

företag som betalar relativt höga utdelningar. Således kan företag medvetet locka till sig 

institutionella ägare genom att erbjuda höga utdelningar. (2) Utländska investerare som äger 

stora andelar i utländska företag blir sannolikt en effektiv övervakare av företaget, då det är av 

intresse hur väl verksamheten sköts. Detta leder till att företag i högre grad är villiga att öka 

utdelningsnivån eftersom det ses som ett substitut till övervakningskostnader. (3) Att utländska 

investerare, på grund av informationsasymmetri till följd av sämre insyn relativt de inhemska 

aktieägarna, föredrar utdelningar istället för återköp (Jeon et al., 2011). En liknande studie av 

Baba (2009) fast på den japanska marknaden, visar hur utdelningspolitiken har förändrats inom 

japanska företag. I Japan har det varit tradition att mellan företag ha en relation som kallas 

Keiretsu, som innebär att företagen bland annat har stora aktieinnehav i varandras företag. Detta 

är något som sedan 1990-talet gradvis har avvecklats och därmed öppnat upp för utländska 

investerare, vilkas totala andel på den japanska marknaden mellan åren 1995-2005 stigit från 9,4 

till 22,2 procent. Slutsatsen utifrån studien är att en hög andel utländska investerare medförde en 

högre sannolikhet att utdelningarna skulle öka till nästkommande år. Studien visar signifikanta 

resultat att en ökning av andelen utländska investerare ökade sannolikheten att utdelningarna 

skulle öka till nästkommande år. I kontrast till de resultat som både Baba (2009) och Jeon et al., 

(2011) kommer fram till, finner Dahlquist och Robertsson (2001) motsatta resultat som visar att 

utländska ägare har preferenser för låga utdelningar. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare studier och uppställning av hypotes 

Resultaten av tidigare studier inom utdelning och utländskt ägande är inte samstämmiga. 

Exempelvis finner Jeon et al. (2011) vid studie av den koreanska marknaden att utländska ägare 

visar preferenser för höga utdelningar och att investerare med stora investeringar i företag 

påverkar utdelningspolicyn i riktning mot högre utdelningar. Dahlquist och Robertsson (2001) 

finner däremot att utländska investerare i svenska företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

under perioden 1991 - 1997, har preferenser för företag som ger relativt låga utdelningar. 
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Mot bakgrund av tidigare teori, och framförallt av Henrekson och Jakobssons (2008) diskussion 

om hur det globaliserande ägandet ökar på bekostnad av det tidigare typiskt svenska ägandet, och 

informationsasymmetrin som enligt fågel-i-handen teorin och agent-principal-teorin kan drabba 

investerare, ställs studiens hypotes upp som följande: 

  

HI: Hög andel utländskt ägande korrelerar positivt med en hög utdelningsnivå 

 

3. Data och metod 
3.1 Definition av variabler 

Börsvärde (market capitalization) erhålls genom att multiplicera antalet utelöpande aktier med 

aktiekurs vid slutet av december respektive år. Direktavkastning (Dividend yield) definieras som 

aggregerad utdelning per år dividerat med börsvärde. Utdelningsandel (Payout ratio) definieras 

som utdelning per aktie dividerat med vinst per aktie. Avkastning på eget kapital (Return on 

equity) beräknas genom att dividera nettoinkomst med aktiekapital. 

 

Utländskt ägande definieras utifrån andel aktier av det totala antalet utelöpande aktier, som ägs 

av utländska ägare. Den utländska ägarandelen innefattar privatpersoner som inte är svenska 

medborgare samt utländska institutionella ägare. Viktig kritik mot detta mått är att data endast tar 

hänsyn till vilken nation den juridiska personen (ägaren av aktien) är registrerad. I fall där en 

person bosatt i Sverige äger ett företag som är registrerat utomlands, som i sin tur har innehav i 

ett av studiens företag, klassificeras ägandet ändå som utländskt. Detta är ett problem som är 

svårt att justera för, då information om dessa strukturer ofta är svårtillgängliga. Vidare är i 

många fall ägarna av dessa företag investmentbolag, som har en stor variation av nationaliteter 

som aktieägare, vilket av förklarliga skäl inte kan tas hänsyn till. 

 

För att besvara vår forskningsfråga definieras urvalets företag med ett utländskt ägande 

tillhörande den lägsta tredjedelen av observationerna som Låg, de företag med utländskt ägande 

som är högre än 2/3 av observationerna definieras som Hög och resterande företag definieras 

som Mid. Indelningen sker för varje år separat, då syftet är att undersöka de 40 största företagen 

för varje år. Detta med hänsyn till att det skett en ökning av det utländska ägandet mellan åren 

1999-2006, vilket innebär att oproportionerligt många företag från 2003-2006, skulle tillhöra 
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gruppen Hög. Gruppen Låg skulle istället innefatta en större representation av observationer från 

1999-2002. 

 

3.2 Urval och datainsamling 

Urvalet i studien utgörs av de 40 största företagen noterade på Nasdaq OMX Stockholm 

respektive år under perioden 1999-2006. Tidigare studier på den svenska marknaden undersöker 

endast perioden 1991 – 1997, varav resultatet sannolikt påverkas av avregleringen 1993. Trenden 

är än idag att andelen utländska ägare ökar, men inte i samma takt som åren efter 1993. Vi anser 

det därför intressant att undersöka en period som inte påverkas av avregleringen i samma 

utsträckning. Urvalet består av de 40 största företagen för respektive år, vilket totalt blir 320 

observationer, och antalet företag uppgår till 63. Företagens storlek definieras utifrån börsvärde 

(antal utstående aktier multiplicerat med aktiens ultimokurs i december). När data har varit 

bristfälliga eller saknats och inte funnits tillgängliga via årsredovisningar, har företaget 

exkluderats från studien. I dessa fall har ytterligare företag adderats för att bibehålla antalet 

observationer. Eftersom urvalet består av de 40 största företagen respektive år, är flertalet företag 

återkommande och representeras således flera gånger. Data över utländskt ägande och börsvärde 

har erhållits från Almedalens bibliotek Campus Gotland, vilken har kompletterats med finansiell 

data från Thompson Reuters Datastream, varifrån variablerna direktavkastning, utdelningsandel 

och avkastning på eget kapital för respektive företag inhämtats. Både data hämtad från Thomson 

Reuters Datastream och Almedalens bibliotek har kontrollerats genom att stickprov tagits, för 

vilka vi jämfört erhållna värden mot respektive företags årsredovisning. 

 

3.3 Bearbetning av data 

Vid bearbetning av data har ett antal extremvärden som ligger långt från urvalets medelvärde 

uppmärksammats. Ett villkor för att regressionsanalyser och tester ska vara meningsfulla är att 

urvalet går att approximera med en normalfördelningskurva kring väntevärdet. För att minska 

spridningen och således göra data mer användbar i statistiska tester, har urvalets extremvärden 

modifierats med winsorizemetoden vid 2,5:e percentilen och 97,5:e percentilen. Det innebär att 

värdena större än den 97,5:e percentilen justeras till det värde som anges vid denna, och värdena 

under 2,5:e percentilen justeras till det värde som anges vid denna percentil. Då 320 

företagsobservationer ingår i studien, innebär detta att totalt 16 värden justeras för respektive 
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variabel. Resultatet av justeringen medför att medelvärdet närmar sig medianen och urvalet blir 

mer normalfördelat. Ett annat resultat av justeringen är att skevheten i urvalet minskar. Ett 

normalfördelat urval har ett värde på skevhet som är 0. Justeringen medför att skevheten i 

normalfördelningen minskar från 1,51 till 0,60, en minskning med ungefär 60 procent.  Det 

innebär att den positiva skevhet som tidigare existerade har minskat markant. Winsorizing är 

praxis för denna typ av data, metoden används till exempel av Breuer et al. (2014).  I Panel 1B 

och vidare är de data som används i samtliga fall justerad enligt denna princip. 

 

På grund av den stora spridningen i främst variabeln börsvärde, har samtliga börsvärden 

logaritmerats när de använts i regressionsanalyserna. Denna justering leder till att urvalet blir 

mer lämpligt att approximeras med en normalfördelningskurva. Ett annat skäl är att en 

logaritmering tenderar att göra en exponentiellt växande funktion mer linjär, vilket gör data mer 

användbara i statistiska analyser av denna art. 

 

Vidare har värdena för variablerna direktavkastning och utdelningsandel förskjutits till 

föregående år. Det utländska ägandet år t matchas således med direktavkastning och 

utdelningsandel för år t-1. Anledningen till detta är att utdelningen bestäms på bolagsstämman 

som äger rum under nästkommande års första halva (vanligtvis mars-maj). 

 

3.4 Analysmetoder 

Studiens univariata analys syftar till att undersöka om det finns någon skillnad mellan gruppen 

av företag med högt utländskt ägande och gruppen lågt utländskt ägande. Genom t-test undersöks 

skillnader mellan variablernas medelvärde i respektive grupper. 

 

Studiens multivariata analyser syftar till att undersöka sambandet mellan studiens variabler. 

Denna analysmetod är användbar i sammanhang där det är sannolikt att dels mellanliggande, 

men även variabler utanför modellen, har påverkan på de variabler som analyseras. 

Regressionsanalyser som används är av typen “Ordinary Least Squares” (OLS). Ett samband 

mellan variabler kan existera utan att det finns ett kausalt samband, detta utreds med fördel 

genom denna typ av analys. I analysen används kontrollvariabler för att kontrollera sambandet 

mellan utländskt ägande och utdelning. 
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Regressionsmodellen som används visas nedan: 

 

Utländskt ägande =     𝛽! + 𝛽! 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 + 𝛽! 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝å  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 
𝛽!(𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝛽! 𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 + 𝜖 

 

Företagen i urvalet är till viss del återkommande i analysen, de finns alltså representerade bland 

de 40 största företagen två eller flera år. Detta innebär att observationerna i dessa fall inte kan 

anses vara oberoende av varandra. Eftersom vissa av företagen är återkommande, har data för 

nästkommande år ett samband med data från föregående år och observationerna har således en 

inbördes autokorrelation, något som även kallas seriell korrelation (Saunders et al., 2009). 

Konsekvensen av detta är att resultaten från en klassisk “OLS” regressionsanalys kommer visa 

ett starkare samband än det som egentligen existerar. För att kontrollera för detta väljer vi att 

använda oss av en “random effects model” av typen EGLS (Estimated Generalized Least 

Squares) (Wooldridge, 2002). I liknande studier används variationer av modellen med syfte 

att korrigera för problem med homogenitet i urvalet (Baba, 2009; Jeon et al., 2011). Med hänsyn 

till denna problematik har i de multivariata analyserna inkluderats ett Durbin-Watson värde. 

Syftet är att åskådliggöra hur valet av regressionsmodell påverkar tillförlitligheten i analysen. 

Durbin-Watson värdet ligger alltid inom intervallet 0 till 4, där en siffra i närheten av 2 visar att 

värdena på studiens variabler inte är autokorrelerade. Ett värde under 1 visar att urvalet har en 

positiv autokorrelation, vilket innebär att värdena har ett positivt samband med tid i mätperioden. 

Ett värde över 3 visar att urvalet har ett negativt samband med tid i mätperioden (Saunders et al., 

2009). 

 

3.5 Metoddiskussion 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte, baseras studien på kvantitativa data. Studien har likheter 

med Dahlquist och Robertsson (2001), vilka undersöker samband mellan andel utländskt ägande 

och aktieutdelning, därav har även vi valt en kvantitativ metod. Undersökningen som genomförs 

ligger i linje med tillvägagångssättet för den deduktiva ansats som beskrivs i Saunders et al. 

(2009), där det benämns som pattern matching. Metoden innefattar att utifrån tidigare teori 

förutsäga resultatet av studien, utveckla en modell för analys av problemet och därefter jämföra 
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resultatet med det förväntade resultatet. Är resultatet skilt från vad som förväntas dras slutsatser 

om vad detta beror på. 

 

Något som bör anmärkas angående denna studie är risken för systematiska fel, eftersom det 

föreligger omvända orsakssamband mellan den beroende och de oberoende variablerna. Det är 

även sannolikt att studiens resultat påverkas av variabler som ligger utanför undersökningens 

modell. Med anledning av detta bör resultatet tolkas med viss försiktighet. En rad åtgärder har 

vidtagits för att komma till rätta med problemen, vilka beskrivs närmare i avsnitt 3.2 Bearbetning 

av data. Vidare är variabler av kvalitativ karaktär kopplade direkt till undersökningsområdet, 

något som inte tas hänsyn till i analysen, utan tas upp i diskussionsdelen i studien.  

 

I studien har en rad medvetna val gjorts och åtgärder har vidtagits för att stärka dess realiabilitet. 

De data vi använt oss av i undersökningen är i stor utsträckning lättillgängliga. Enkla och 

transparenta metoder har använts för databearbetning och tillvägagångsättet ligger i linje med 

tidigare publicerade studier.  Dessa faktorer gör att vår studie är lätt att replikera med liknande 

resultat och innebär att det går att genomföra vidare studier med närliggande frågeställningar, 

med utgångspunkt i vår studie.  

 

3.6 Avgränsningar 

Studien avgränsas till de 40 största företagen respektive år under perioden 1999-2006, som var 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Angående problematiken att en ägare/investerare anses 

som utländsk eller ej, återspeglar tillgängliga data endast vilket land den fysiska eller juridiska 

personen har sitt ursprung i. Ett utländskt holdingbolag räknas således som en utländsk ägare, 

även om företaget ägs av en svensk medborgare. Ägandet är i många fall relaterat till skatteskäl, 

ett område som inte i någon högre grad kommer behandlas i denna studie. Även återköp är ett 

ämne som inte kommer behandlas i studien. För studiens beroende och oberoende variabler 

existerar ett omvänt kausalt samband: Attraheras utländska investerare av ett företags 

utdelningspolicy, eller förändras utdelningspolicyn efter investerarens preferenser? I studien 

utförs de statistiska testerna utan hänsyn till detta orsakssamband. 
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4. Resultat 
Tabell 1 åskådliggör deskriptiv statistik för samtliga av studiens observationer, med värden för 

medelvärde, median, standardavvikelse, 2:a och 3:e kvartilen samt minimum- och 

maximumvärde. Panel 1A har inte justerats för extremvärden. Maximumvärde för börsvärde är 

31 gånger större än medianvärdet för populationen (762 328 MSEK gentemot 24 567 MSEK). 

Avkastning på eget kapitals maximum- och minimumvärde är 98,60 procent respektive -104,32 

procent, något som tyder på att dessa värden uppkommer under omständigheter som är 

företagsspecifika och således inte är intressanta i en generell mening. Panel 1B kan därför i 

studiens fall anses spegla en mer representativ bild av urvalet, med lägre standardavvikelser och 

markant minskad variationsbredd. I Panel 1B redovisas att företagen i genomsnitt har en 

utdelningsandel på 40,8 procent, en direktavkastning på 2,5 procent och ett utländskt ägande på 

33,7 procent. Medianen är för respektive variabel: 38,8 , 2,5 och 31,8 procent. Urvalet består av 

de 40 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm för respektive år under perioden 1999-2006 

(med tillgängliga data). För variablerna börsvärde, avkastning på eget kapital, utdelningsandel 

och utländskt ägande är medelvärdet högre än medianvärdet, något som tyder på att urvalet inte 

ligger symmetriskt normalfördelat kring medelvärdet utan istället har en positiv skevhet. 

 

Panel 1A 
Deskriptiv statistik 
I Panel A presenteras studiens variabler: BÖRSVÄRDE (antal utstående aktier multiplicerat med aktiens kurs i 
december), AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, UTDELNINGSANDEL (andel av resultatet som delas ut till 
aktieägarna), DIREKTAVKASTNING (aktieutdelning/aktiekurs) och UTLÄNDSKT ÄGANDE. Studiens urval 
består av de 40 största företagen (utifrån börsvärde) noterade på Nasdaq OMX Stockholm för respektive år mellan 
1999 och 2006. Kolumnerna 1-7 visar medelvärde, median, standardavvikelse, 25:e percentilen, 75:e percentilen, 
minimumvärde, maximumvärde och antal observationer. I Panel A har extremvärden justerats på 2,5 procents-nivå 
enligt winsorizemetoden. 

 Medel Median Std Percentil 25 Percentil 75 Minimum Maximum N 

BÖRSVÄRDE (MSEK) 51 719 24 567 79 524 8 969 61 069 2 191 762 328 320 

AVKASTNING PÅ EGET 

KAPITAL (%) 

15,75 15,43 15,61 9,59 22,28 -104,32 98,60 320 

UTDELNINGSANDEL(%) 40,55 38,83 23,68 28,12 54,29 0,00 100,00 320 

DIREKTAVKASTNING (%) 2,51 2,52 1,96 1,11 3,47 0,00 15,17 320 

UTLÄNDSKT ÄGANDE (%) 33,89 31,84 20,56 18,66 48,56 0,11 92,66 320 
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Panel 1B 

 Medel Median Std Percentil 25 Percentil 75 Minimum Maximum N 

BÖRSVÄRDE (MSEK) 46 846 24 567 55 449 8 969 61 069 2 987 225 934 320 

AVKASTNING PÅ EGET 

KAPITAL (%) 

15,79 15,43 11,75 9,59 22,28 -13,44 42,08 320 

UTDELNINGSANDEL(%) 40,82 38,83 23,83 28,12 54,29 0,00 95,05 320 

DIREKTAVKASTNING(%) 2,47 2,52 1,75 1,11 3,47 0,00 6,83 320 

UTLÄNDSKT  ÄGANDE(%) 33,73 31,84 19,99 18,66 48,56 2,54 77.76 320 

 

Tabell 2 presenterar en tidsserieanalys av medelvärde och median för utdelningsandel, 

direktavkastning, börsvärde och utländskt ägande. Från tabellen går att urskilja att det skett en 

ökning av samtliga medelvärden och medianer för år 2006, jämfört med år 1999. Denna trend 

åskådliggörs tydligare i Figur 2 som är indexerad med år 1999 med utgångspunkt. Under 

perioden kan vi se att utdelningsandel, direktavkastning och utländskt ägande har ökat med 27,4 , 

19,1 och 22,7 procent för respektive variabel. Medianvärdena i urvalet samvarierar i hög grad 

med medelvärdena, vilket tyder på att förändringar i det ekonomiska klimatet haft likartade 

effekter på samtliga företag som ingår i urvalet. Detta med undantag för åren 1999-2000, då it-

bubblan kan antas vara en betydande faktor. I likhet med resultat från Panel 1B, är medianen 

lägre än medelvärdet för flertalet av de observerade värdena, även sett till varje enskilt år, vilket 

ytterligare förstärker uppfattningen om att urvalet har en positiv skevhet. I och med detta är inte 

fördelningen symmetrisk kring medelvärdet för varje enskilt år. 
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Tabell 2 
Tvärsnittsdata 
Tabell 2 presenterar variablerna: UTDELNINGSANDEL, DIREKTAVKASTNING, BÖRSVÄRDE och UTL. 
ÄGANDE. Urvalet består av de 40 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm för respektive år under perioden 
1999-2006. Data är uppdelade efter år och variabel där medelvärde och median presenteras för respektive år. 
Extremvärden är justerade på 2,5 procents-nivå enligt winsorizemetoden. 

 
                   UTDELNINGSANDEL    DIREKTAVKASTNING        BÖRSVÄRDE             UTL. ÄGANDE 

År Medel Median Medel Median Medel Median Medel Median 

1999 32,86 32,32 1,94 1,92 41 050 25 889 29,76 25,20 

2000 33,89 31,80 2,12 2,12 43 055 21 663 34,69 32,48 

2001 42,55 37,56 2,77 2,82 41 571 20 364 32,85 32,09 

2002 42,25 38,67 3,25 3,24 32 577 16 473 33,01 32,82 

2003 44,93 47,96 2,65 2,81 41 748 19 550 35,53 31,23 

 2004 47,93 44,61 2,60 3,02 46 801 16 889 33,23 33,00 

2005 40,27 40,54 2,16 2,55 59 206 30 518 34,15 31,84 

2006 41,85 39,14 2,31 2,43 68 757 39 644 36,53 36,18 

1999-2006 40,82 38,83 2,47 2,52 46 846 24 567 33,73 31,84 

n 320 320 320 320 320 320 320 320 

 
Figur 1 
Indexerade medelvärden  med basår satt till 1999. Variablerna som åskådliggörs är UTDELNINGSANDEL 
(sträckad linje), DIREKTAVKASTNING (prickad linje) och UTLÄNDSKT ÄGANDE (solid linje).  
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4.1 Univariat analys 

För att besvara vår frågeställning genomför vi i Tabell 3 en univariat analys för att undersöka om 

det finns en signifikant skillnad mellan företag med hög respektive låg andel utländskt ägande. 

Deskriptiv statistik presenteras för urvalsgrupperna samt ett t-test för att jämföra gruppernas 

medelvärden. Tabell 3 visar att det finns en signifikant skillnad på avkastning på eget kapital 

mellan företag med högt och lågt utländskt ägande, högt utländskt ägande ger en lägre 

procentuell avkastning på eget kapital. Det är inte signifikant att det är skillnad på 

utdelningsandelen mellan grupperna. Vidare visar Tabell 3 att det finns en signifikant skillnad 

mellan hög- och låggruppen, vilket är statistisk säkerställt på 1 procents-nivån och 5 procents-

nivån för direktavkastning respektive börsvärde. 

 

Tabell 3 
Univariat analys 
I tabell 3 presenteras studiens variabler: UTLÄNDSKT ÄGANDE, AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, 
UTDELNINGSANDE ((andel av resultatet som delas ut till aktieägarna), DIREKTAVKASTNING 
(aktieutdelning/aktiekurs) och BÖRSVÄRDE (antal utstående aktier multiplicerat med aktiens kurs i december). 
Studiens urval består av de 40 största företagen (utifrån börsvärde) noterade på Nasdaq OMX Stockholm för 
respektive år mellan 1999 och 2006. LOW innehåller företagen med lägst andel utländska ägare. HIGH innehåller 
de med högst andel utländska ägare. MID innehåller resterande företag. Kolumnerna 1-3 visar medelvärdet. Kolumn 
4 visar differensen mellan HIGH och LOW. T-värde redovisas inom parantes, där *, **, *** anger signifikans på 1 
procent, 5 procent respektive 10 procents-nivån. Extremvärden är justerade på 2,5 procents-nivån enligt 
winsorizemetoden. 

 
                                       LOW              MID                   HIGH          HIGH–LOW 

 Medel  Medel Medel   Medel diff   

UTLÄNDSKT  ÄGANDE  (%) 12,19  31,84 57,04  44,85   

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%) 16,84  16,52 14,13  -2,71** 
(-2,32) 

  

UTDELNINGSANDEL (%) 40,51  40,45 42,41  1,90 
(0,849) 

  

DIREKTAVKASTNING (%) 3,06  2,33 2,04  -1,02*** 
(-5,56) 

  

BÖRSVÄRDE  (MSEK) 37453  42876 50286  12833** 
(2,019) 
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4.2 Multivariat analys 

Studiens syfte är att undersöka svenska börsnoterade företags utdelningsnivå i förhållande till 

utländskt ägande. Med hänsyn till detta undersöks sambanden med multivariat regressionsanalys, 

där den beroende variabeln är andel utländska ägare. Modellen som används för regression 1 i 

Tabell 4 är en OLS-regression. För regression 2 i Tabell 4 används OLS-regression med tillägget 

av EGLS (Estimated Generalized Least Square) för att kontrollera för autokorrelation. I tabell 4 

har Durbin-Watson talet inkluderats för att illustrera graden av autokorrelation. 

 

I Tabell 4 åskådliggörs att modellerna skattar sambandet mellan utländskt ägande och de 

oberoende variablerna och kontrollvariablerna olika. Detta beror på att urvalet till viss del består 

av årligen återkommande företag och kan därför inte anses obundet. Denna uppfattning stärks 

ytterligare med hänsyn till det låga Durbin-Watson värdet i regression 1 (OLS). I regression 2 

(EGLS) finner vi det ej statistiskt signifikant att utländskt ägande har ett samband med 

avkastning på eget kapital, däremot visar analysen signifikans vid den klassiska 

regressionsanalysen (1), något som troligen beror på autokorrelation i urvalet. Vidare finner vi 

att det inte finns något signifikant samband mellan utländskt ägande och utdelningsandel. Dock 

bör tilläggas att p-värdet för variabeln utdelningsandel är 0,12 i båda fallen, vilket innebär att ett 

större urval sannolikt skulle visa på statistisk signifikans. Direktavkastningen är signifikant på 1 

procents-nivån och 10 procents-nivån i den klassiska respektive EGLS-regressionsmodellen. Vi 

finner att en enhetsökning i direktavkastningen reducerar det utländska ägandet med 2,08 

procents (1) respektive 1,09 procent (2). Resultatet ligger i linje med tidigare studier (Dahlquist 

och Robertsson, 2001; Grinstein och Michaely, 2005). Börsvärde har enligt analysen inget 

samband med andel utländska ägare i urvalet. Det justerade förklaringsvärdet innebär att 0,82 

respektive 3,68 procent av variationen i utländskt ägande kan förklaras med förändring av 

oberoende variabler. Förklaringsgraden för analysen är att anses som låg för studiens art. 

Orsaken finns sannolikt i det förhållandevis låga antalet kontrollvariabler; det finns alltså andra 

faktorer som påverkar det utländska ägandet i större utsträckning.  
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Tabell 4 
Multivariat analys 
I Tabell 4 presenteras resultaten av två multivariata regressionsanalyser. Beroende variabel är UTLÄNDSKT 
ÄGANDE. De oberoende variablerna är: AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, UTDELNINGSANDEL, 
DIREKTAVKASTNING och log(BÖRSVÄRDE). Börsvärdet har justerats med 10-logaritmer med hänsyn till 
variabelns extremvärden. I analysen används log(BÖRSVÄRDE) och AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL som 
kontrollvariabler. Urvalet består i sin helhet av de 40 största företagen på Nasdaq OMX Stockholm för respektive år 
under perioden 1999-2006. T-värde redovisas inom parantes, där *, **, *** anger signifikans på 1 procent, 5 procent 
respektive 10  procent-nivån. Extremvärden är justerade på 2,5 procent-nivån enligt winsorizemetoden. 
 
                                               Linjär regression      EGLS regression 
Regression:   (1)   (2)   

Intercept  34,97*** 
(3,72) 

  18,33 
(1,47) 

  

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL(%)  -0,16* 
(-1,71) 

  -0,03  
(-0,36) 

   

UTDELNINGSANDEL(%)  0,08 
(1,55) 

  0,07 
(1,54) 

   

DIREKTAVKASTNING(%)  -2,08*** 
(-3,12) 

  -1,09*  
(-1,81) 

   

Log(BÖRSVÄRDE)  0,78 
(0,37) 

  4,16 
(1,41) 

   

Durbin-Watson Stat 

N 

Justerat R2 

 0.63 

320 

0,82% 

  1,67 

320 

 3,68% 

  

 

4.3 Robusthetstest 

För att stärka studiens validitet och kontrollera studiens resultat har det genomförts flera 

robusthetstester. För den univariata analysen i Tabell 3 har t-testerna genomförts både med de 

obearbetade data samt med data som är winsorized. De två analyserna visade ingen skillnad i 

resultat. De multivariata analyserna i Tabell 4 har genomförts både med börsvärde angivet i sin 

grundform samt logaritmerat. Analysen har även genomförts med en klassisk regressionsmodell 

och med EGLS-modellen. Logaritmeringen har en påverkan på börsvärdet, vilket i sin grundform 

visade ett signifikant samband mellan börsvärde och utländskt ägande. Detta samband är 

sannolikt en konsekvens av urvalets stora extremvärden och är således felaktigt. EGLS-modellen 

minskade signifikansnivån på direktavkastning från 1 procents-nivån till 10 procents-nivån, samt 

att kontrollvariabeln avkastning på eget kapital inte längre visade ett signifikant samband. Denna 

förändring accepteras, då analysen med detta tillägg är mer tillförlitlig. Sammantaget är 

operationalisering i studien nära den teoretiska definition som givits av problemet. 
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5. Diskussion 
I följande avsnitt analyseras och diskuteras resultatet från vår studie.  Vi finner statistiskt 

signifikanta resultat för att det finns ett negativt samband mellan utländskt ägande och 

direktavkastning, vilket innebär att en hög andel utländskt ägande korrelerar med en låg 

utdelningsnivå. Uppsatsens hypotes förkastas. Detta negativa samband uppmärksammas även av 

Dahlquist och Robertsson (2001) för perioden 1991 – 1997. En trolig förklaring till sambandet 

kan vara skattepreferenser, att utländska investerare har relativa skattefördelar, till exempel 

högre beskattning på utdelningar relativt värdetillväxt (kapitalvinster), vilket leder till 

preferenser för ökat företagsvärde framför utdelningar. Skattepreferenser beror på vilket land 

investeraren beskattas i, och de skatter som gäller där, vilket gör att detta inte nödvändigtvis 

gäller samtliga investerare, men som grupp antas detta gälla. Att investerare på grund av 

informationsasymmetri skulle kräva en trygg kompensation eller premie i form av ökade 

utdelningar, ger inte resultateten i denna studie stöd för. 

 

I den univariata analysen finner vi det statistiskt signifikant att börsvärde och direktavkastning 

skiljer sig mellan grupperna Hög och Låg, vilket innebär att företag med hög (låg) andel 

utländska ägare, har högre (lägre) börsvärde och lägre (högre) direktavkastning. Vi tolkar detta 

som en följd av att företag med värdetillväxt som mål, ger lägre direktavkastning på grund av att 

aktieutdelningar inte prioriteras. Medelvärdet för företagens börsvärde ökar under den studerade 

perioden från 41 050 år 1999 till 68 757 år 2006.  Vi ser också, i likhet med Dahlquist och 

Robertsson (2001), att utländska ägare visar preferenser för stora företag. Enligt Allen et al. 

(2000) kommer närvaron av institutionella ägare leda till ett ökat företagsvärde, vilket möjligtvis 

kan vara en av orsakerna till sambandet mellan hög andel utländska ägare och börsvärde. Något 

som dock bör uppmärksammas är det negativa samband som föreligger mellan variablerna 

börsvärde och direktavkastning. En ökning av aktiekursen, ceteris paribus, ger en lägre 

direktavkastning. Således bör sambandet tolkas med viss försiktighet. Vidare konstateras att 

utdelningsandelen inte är signifikant skild mellan grupperna Låg och Hög, vilket innebär att 

andelen utländska ägare inte påverkar utdelningsandelen. Dock har utdelningsandelen ökat under 

perioden med 9 procent. En hög utdelningsnivå för med sig ökade risker, då det kan försvåra vid 

eventuella konjunkturnedgångar eftersom utrymmet för att bibehålla utdelningsnivån minskar. 

Företag sänker inte gärna direktavkastningen, då marknaden kan betrakta detta som 
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varningssignaler (Lintner, 1956). Även investeringsmöjligheterna kan påverkas negativt om en 

stor del av nettoresultatet distribueras till ägarna. Även om det har skett en markant ökning, 

uppgår inte medelvärdena för utdelningsandel till nivåer som anses kritiska. Noterbart är att 

utdelningsandelen ökade under åren efter it-kraschen, vilket kan bero på att företagens lönsamhet 

försämrades. I fall där utdelningarna är konstanta men lönsamheten sjunker leder detta till en 

högre utdelningsandel. Lintners (1956) teori om att företag har långsiktiga försiktiga 

utdelningsplaner för att inte behöva sänka vid ett sämre år kan troligtvis förklara varför den 

genomsnittliga direktavkastningen för de observerade företagen har låg volatilitet och att 

utdelningsandelen å andra sidan visar snabbare förändringar. 

 

Resultatet från den multivariata analysen styrker ovan nämnda resonemang att det finns ett 

negativt samband mellan direktavkastning och utländskt ägande, vilket ligger i linje med vad 

Dahlquist och Robertsson (2001) finner i sin studie. En möjlig förklaring till detta resultat är att 

utländska ägare föredrar att investera i tillväxtföretag, vilket Dahlquist och Robertssons (2001) 

diskuterar kring sina resultat. Det erhållna förklaringsvärdet för EGLS-regressionen i vår studie 

är 3,68 %, vilket kan anses förhållandevis lågt. Resultatet kan accepteras trots detta, med hänsyn 

till studiens val av kontrollvariabler. För att förklaringsvärdet skall bli högre måste ytterligare 

kontrollvariabler identifieras och läggas till i analysen. I praktiken är detta svårt, då ytterligare 

relevanta variabler kan antas ha en kvalitativ karaktär och således blir svåra att kvantifiera. I 

resultatet av den multivariata analysen finner vi inget statistiskt signifikant samband mellan 

utländskt ägande och börsvärde, vilket innebär att det inte tycks finnas ett direkt samband mellan 

dessa variabler. Dahlqvist och Robertsson (2001) finner att utländska ägare viktar sina portföljer 

mot företag som inte har dominanta ägare. Anledningen är att det kan vara svårare att få 

inflytande i de företag som har dominanta ägare, vilket kan relateras till vad Henrekson och 

Jakobsson (2008) identifierar som det svenska ägandet. Detta talar emot att en klienteleffekt 

påverkar företag och investerare, utan att det snarare är utländska ägare som attraheras av att få 

direkt inflytande och utnyttjar detta efter skattepreferenser. Jeon et al. (2011) och Baba (2009) 

finner för koreanska och japanska marknaden att utländska ägare med relativt stora ägarandelar 

påverkar utdelningsnivån på respektive marknad. Dock finner de positiva samband mellan 

utländskt ägande och direktavkastning. 
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6. Slutsats 
Syftet med vår studie var att undersöka om det existerar ett positivt samband mellan andel 

utländskt ägande och företags utdelningar. Vår undersökning visar ett negativt samband mellan 

andelen utländska ägare och företags utdelningsnivå. Studien grundar sig på en undersökning av 

Sveriges 40 största börsbolag under perioden 1999-2006. Resultaten visar att företag med en hög 

andel utländska ägare har en signifikant lägre direktavkastning. Inget signifikant samband mellan 

utdelningsandel och utländskt ägande kan påvisas. Resultaten är signifikanta även när vi 

korrigerar för autokorrelation bland urvalets variabler och är robusta med hänsyn till den 

bearbetning av data som gjorts samt användningen av EGLS-modellen. Vi finner det sannolikt 

att dessa resultat beror på att utländska ägare har preferenser för tillväxtaktier och som en följd 

av detta erhåller en lägre direktavkastning. Mot bakgrund av tidigare studier, drar vi slutsatsen att 

utländska investerare på grund av skattepreferenser väljer företag med lägre direktavkastning. Vi 

finner inte stöd för att utländska ägare på grund av informationsasymmetri begär en premie i 

form av högre utdelningar, eller för en klienteleffekt. 

 

För vidare studier kan skillnader mellan olika marknader vara intressant. Varför studier av 

utländskt ägande och utdelningar visar positiva samband på koreanska och japanska 

marknaderna, men negativa samband i Sverige. Vilka orsaker detta har, till exempel i form av 

risk eller skatter och även beakta ”cultural finance” som en faktor. 
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