
 

 

 

Utdelningar och Återköp 
Hur har distributionen av finansiella medel utvecklats samt 

vad förklarar företagens beslut om utbetalningspolicy? 

Camilla Arenrud, Jennie Johansson 

 

 

Enheten för företagsekonomi 

Civilekonomprogrammet 

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 

Handledare: Oscar Stålnacke 



   

 

 

 

  



   

 

 

Sammanfattning 
Trots att ämnet utbetalningspolicy har studerats i över ett halvt sekel anses det ändå av 

forskare vara ett pågående pussel. Utbetalningspolicyn i publikt handlade företag 

innefattar olika val och interna riktlinjer vad gäller att distribuera finansiella medel till 

aktieägarna. För att öka värdet på investerarnas kapital gör företagen en årlig avvägning 

mellan att betala ut finansiella medel till aktieägarna och att kvarhålla dessa i företaget 

för att återinvestera i nya projekt. Efter denna avvägning finns två huvudsakliga sätt att 

betala ut återstående medel till aktieägarna, det vill säga kontant utdelning och återköp 

av egna aktier. 

 

Studiens teoretiska referensram bygger på kontanta utdelningar som den traditionella 

formen av utbetalning till aktieägarna. Sedan återköp av egna aktier i USA tog fart under 

1980-talet har dock senare forskning visat att utdelningar minskat och att återköp tagit 

över som distributionsmetod. Detta fenomen benämns substitutionshypotesen och 

innebär att företag i större utsträckning köper tillbaka egna aktier med finansiella medel 

som annars hade använts för att öka utdelningarna. 

 

Vilken form av utbetalning som företagens investerare prefererar kan dock vara olika. 

För att optimera sina investeringar är det av vikt för dem att förstå vad som påverkar 

företagens beslut om utdelningar respektive återköp. Syftet med den här studien var 

därför att undersöka ämnet utbetalningspolicy bland svenska företag inom segmentet 

large cap. Utifrån detta formulerades följande frågeställning: 

 

Hur har utbetalningspolicyn bland svenska large cap företag utvecklats samt vad 

förklarar deras beslut att distribuera finansiella medel genom utdelningar respektive 

återköp av egna aktier? 

 

För att besvara denna fråga utformades hypoteser för att testa om det skett en signifikant 

förändring i företagens utbetalningspolicy mellan åren 2007–2016. Studien har även 

testat om det finns ett signifikant samband mellan ett företags utbetalningspolicy och de 

inom tidigare forskning mest frekvent förklarande variablerna årsresultat, lönsamhet, 

storlek samt historiska utdelningar/återköp. 

 

Resultatet visar att det inte skett någon större förändring bland företagens utdelningar 

över den valda tioårsperioden. Däremot upptäcktes att återköpen av egna aktier 

signifikant minskat vilket motsäger vad tidigare teorier sagt om att återköp som 

utbetalningsform tagit över. Vidare konstaterades att de variabler som har en påverkan 

på företagens beslut om utdelningar respektive återköp är dess historiska nivåer. 

Resultatet från denna studie bidrar således till att investerarna får en vidare förståelse 

för vad som påverkar företagen i deras beslut om utdelningar respektive återköp för att 

i största mån välja att investera i företag som optimerar investeringarna baserat på deras 

egna preferenser. 
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Begreppsdefinitioner 
För att separera en del begrepp och ge läsaren en tydligare förståelse kring vad vi menar 

med en del termer i studien har vi här inkluderat en kort lista med begreppsdefinitioner. 

 

Utbetalningspolicy: Med utbetalningspolicy (payout policy) menar vi ett företags 

policy för att distribuera finansiella medel till sina aktieägare 

mellan de två huvudsakliga metoderna; kontanta utdelningar och 

återköp av egna aktier. 

 

Utdelningspolicy:  När vi använder begreppet utdelningspolicy (dividend policy) 

hänvisas till äldre forskning som behandlar ett företags policy för 

att distribuera finansiella medel till sina aktieägare genom 

metoden kontanta utdelningar. Detta på grund av att återköp av 

egna aktier inte användes i större utsträckning när denna 

forskning gjordes och inkluderades därför inte i deras analyser. 

 

Finansiella medel: Likvida medel i företagen tillgängliga för utbetalning till 

aktieägarna. 

 

Utdelning:  Med utdelning menar vi traditionell kontant utdelning. 

 

Återköp: Återköp av egna aktier kan användas som en alternativ form av 

utbetalning till aktieägarna. När ett företag köper sina egna aktier 

och sedan makulerar dem finns det färre utestående aktier på 

marknaden som delar på företagets marknadsvärde vilket ökar 

värdet per aktie.  

 

Kapitalvinst: Med kapitalvinst menar vi den vinst som aktieägaren gör på sin 

investering vid avyttring av innehav. 

 
Total kapitalvinst: När vi pratar om den totala kapitalvinsten som en investerare får 

menar vi summan av den kontanta utdelningen och 

kapitalvinsten. 
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1. Inledning 
  

Första kapitlet inleds med att introducera den problembakgrund som utgör valet av 

ämne samt dess betydelse. Därefter förs en diskussion för att sedan mynna ut i en 

problemformulering samt underliggande syfte. Vidare kommer redogöras för studiens 

avgränsningar och bidrag. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle,  

with pieces that just don’t fit together” 

- Fischer Black  

 

Fischer Black (1976) är en av många forskare som studerat ämnet utbetalningspolicy 

genom historien. Han ställde sig frågan varför företag betalar utdelningar över huvud 

taget och varför investerarna har så stort intresse i dem? Utdelningar är en del av ämnet 

utbetalningspolicy som inom företagsekonomin är ett brett och välforskat område. 

Utbetalningspolicyn i ett publikt handlat företag innefattar dess olika val och interna 

riktlinjer vad gäller att distribuera finansiella medel till aktieägarna (Brealey et al., 2014, 

s. 400).  

 

Utdelningar som utbetalningsform tillkom när företagen började ägas av externa 

investerare som krävde avkastning på sitt kapital. En del företag i USA har en historia 

av att betala utdelningar till sina aktieägare redan från tidigt 1800-tal (Euroinvestor, 

2017). Att äga aktier innebär att man är delägare i det företag man väljer att investera i 

och att man därför har rätt till en del av vinsten. Avkastningen grundar sig dels på den 

tid som investeraren väljer att överlåta sitt kapital samt den risk som följer med 

investeringen i samband med att företaget eventuellt går sämre än förväntat. Avkastning 

erhålls genom att företaget antingen betalar ut en del av vinsten som aktieutdelning eller 

att företaget ökar i värde vilket resulterar i kapitalvinst för investerarna vid en avyttring 

av aktierna (Bodie et al., 2014; Nasdaq OMX Nordic, u.å.). 

 

Vilken typ av avkastning som investerarna föredrar är olika. Vissa föredrar en kontant 

utdelning då de ser det som en årlig inkomst medan andra prefererar avkastningen i form 

av kapitalvinst då denna inte beskattas förrän vid avyttring av aktierna (Brealey et al., 

2011, s. 425–426, 435). För att optimera sina investeringar kan aktieägarna investera i 

företag som passar deras preferenser. 

 

Företaget gör i sin strävan efter att öka värdet på investerarnas kapital en årlig avvägning 

i hur de ska använda vinsten från förra verksamhetsåret. Företaget kan välja att betala 

ut hela eller delar av sina finansiella medel alternativt kvarhålla det i företaget för att 

återinvestera i nya projekt (Brealey et al., 2014, s. 9). Om det återstår ytterligare medel 

efter att företaget har utvärderat sina investeringsmöjligheter finns det inom 

utbetalningspolicyn två huvudsakliga sätt att distribuera detta. Det ena är att betala ut 

hela eller delar av de finansiella medlen i kontant utdelning till aktieägarna. Det andra 

sättet att distribuera finansiella medel är genom återköp av företagets egna aktier (Berk 
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& DeMarzo, 2014, s. 585). Det är företagens styrelse som föreslår om en utdelning skall 

betalas och hur stor denna blir. Utdelningen beslutas sedan enligt 1§ 18 kap 

aktiebolagslagen (SFS 2005:551) genom omröstning på årsstämman. Traditionellt 

betalas utdelningen årligen genom en kontant andel per aktie. Företag kan också vid 

vissa tillfällen välja att betala ut en större del av sina finansiella medel i en 

engångsbetalning (Berk & DeMarzo, 2014, s. 585).  

 

Återköp av egna aktier sker genom att företag använder sina finansiella medel till att 

köpa tillbaka egna aktier. Enligt aktiebolagslagen 3 § 17 kap och 13 § 19 kap (SFS 

2005:551) får återköp endast ske av publika aktiebolag noterade på en reglerad marknad. 

Dessa lagar är till för att skydda borgenärer och säger att företagen endast får använda 

årets vinst vid återköp och förvärvet får inte vara så stort att man ej kan hantera sina 

ekonomiska åtaganden. Vidare får maximalt 10% av aktierna återköpas. När företaget 

köper tillbaka en del av sina egna aktier på börsen och sedan makulerar dem gör det att 

återköpet kan liknas vid en utdelning till aktieägarna. Efter återköpet finns det därmed 

ett färre antal aktier på marknaden vilket innebär att företagets totala marknadsvärde 

fördelas på färre aktier. Detta i sin tur innebär att de kvarvarande aktieägarnas andel i 

företaget ökar vilket följaktligen liknas med en utdelning (Avanza, u.å.). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
Vad som är den bästa formen av utdelning för investerare har diskuterats flitigt i över 

ett halvt sekel. John Lintner (1956) lade grunden för förståelsen kring ämnet 

utdelningspolicy. Han utvecklade en modell för att förklara hur publikt handlade företag 

fastställer sin utdelning. Hans modell menade att företagens utdelningar baseras på två 

faktorer; target pay-out ratio och speed of adjustment. Target pay-out ratio är den 

målsättningsnivå som företaget vill uppnå när det gäller utdelningar. Med detta menas 

att varje företag siktar på en specifik nivå av sitt nuvarande nettoresultat som utdelning 

till aktieägarna. Med speed of adjustment menades att ett företag trots ett ökat årsresultat 

inte väljer att öka utdelningarna förrän ledningen anser att det är en stabil tillväxt. 

Anledningen är att de inte vill öka utdelningen för mycket med risk för att behöva 

minska den nästkommande år. Detta är främst på grund av att ledningen inte vill skapa 

negativa reaktioner hos aktieägarna då utdelningen först ökar och sedan minskar 

(Lintner, 1956).  

 

Utdelningspolicy har även diskuterats av Miller & Modigliani (1961) i deras 

irrelevansteori. De menade att med en given investeringspolicy har utdelningspolicyn 

inte någon påverkan på marknadsvärdet av företaget. För att komma fram till denna 

slutsats gjorde de tre antaganden. Det var antaganden om en perfekt kapitalmarknad, att 

investerare uppvisar ett rationellt beteende och att det inte råder någon osäkerhet på 

denna marknad. Genom irrelevansteorin kan de se att en aktieägares kapital inte 

påverkas av hur ett företag distribuerar sina finansiella medel. Om företaget betalar en 

utdelning till aktieägarna, resulterar det i att marknadsvärdet på aktien sjunker på grund 

av att de totala tillgångarna i företaget minskat. Aktieägarnas kapital förändras dock inte 

då aktieprisets fall motsvaras av summan utdelning de får i handen (Miller & 

Modigliani, 1961, s. 413–414). 

 

Kritik har senare riktats mot irrelevansteorin. DeAngelo & DeAngelo (2006) förklarade 

i sin studie att genom de antaganden som Miller & Modigliani gör tvingar de indirekt 

företaget att betala ut allt fritt kassaflöde. Utan möjlighet att kvarhålla något kapital för 
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ett företag med en given investeringspolicy menar forskarna att irrelevansen av 

utbetalningspolicyn framtvingas. Genom att modifiera irrelevansteorins antaganden så 

att företag kan kvarhålla en del av sina finansiella medel menar DeAngelo & DeAngelo 

(2006, s. 294) att utbetalningspolicyn snarare har en viktig roll.  

 

Det finns många åsikter om ämnet utbetalningspolicy kring vad som är att föredra och 

vad som genererar mest värde. Traditionellt har utdelningar utgjort en större del av 

företagets distribution av finansiella medel men forskningen pekar nu på att återköp blir 

allt vanligare bland många företag (Brav et al., 2005; Grullon & Ikenberry, 2000; 

Skinner, 2008). Sedan återköp av egna aktier i USA tog fart under 1980-talet har den 

senare forskningen alltmer visat på att utdelningar minskar (Fama & French, 2001) och 

att återköp substituerar för utdelningar som distributionsmetod (Grullon & Michaely, 

2002). 

 

I en studie av Grullon & Michaely (2002) finner de att företag på senare tid i större 

utsträckning köper tillbaka egna aktier med finansiella medel som annars hade använts 

för att öka utdelningar. De benämner detta fenomen substitutionshypotesen och menar 

att återköp substituerar utdelningar som metod för att distribuera finansiella medel. I 

Sverige har dock återköp av egna aktier som metod inte funnits särskilt länge. Det har 

varit förbjudet sedan år 1895 och grundade sig i att man ville skydda företagens 

borgenärer. Förbudet upphörde den 10 mars år 2000 när lagen kom som baseras på att 

återköp av egna aktier bidrar till en mer flexibel metod för att distribuera tillfällig 

överlikviditet till aktieägarna utan att behöva göra en förändring i kontanta utdelningar 

(SFS 2000:66; Prop. 1999/2000:34, s. 51, 54). 

 

Då investerarna har olika preferenser på vad de föredrar för utbetalningsform är det av 

intresse att studera vad som påverkar företagens beslut om utdelningar respektive 

återköp. Tidigare internationella studier påvisar en stor varians av variabler som kan 

förklara företagens beslut. Denna studie kommer därför undersöka de mest frekvent 

förekommande variabler som kan tänkas förklara svenska large cap företagens beslut att 

göra kontanta utdelningar respektive återköp av egna aktier. Om man utifrån olika 

variabler kan se vad som förklarar företagens beslut ger det investerarna en möjlighet 

att utifrån denna information aktivt kunna välja vilka företag de vill investera i för att 

optimera sina investeringar efter sina preferenser. 

 

Så hur ser utvecklingen av utbetalningspolicyn ut i Sverige? Håller återköp av egna 

aktier som metod för att distribuera finansiella medel på att ta över kontanta utdelningar? 

Vad är det som driver utbetalningspolicyn och vad förklarar besluten i de två 

metoderna? Detta är intressanta frågor som vi vill besvara och något som vi härmed 

kommer undersöka närmare. 

 

 

1.3 Problemformulering 
Med bakgrund från det som nu diskuterats kring utbetalningspolicy och den forskning 

som finns kring ämnet utdelningar och återköp kommer vi fram till denna 

problemformulering: 

 

Hur har utbetalningspolicyn bland svenska large cap företag utvecklats samt vad 

förklarar deras beslut att distribuera finansiella medel genom utdelningar respektive 

återköp av egna aktier? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är uppdelat i tre delar. Dels kommer vi deskriptivt undersöka 

hur svenska företag noterade på Stockholmsbörsens segment large cap distribuerar sina 

finansiella medel mellan kontanta utdelningar och återköp av egna aktier. Vi kommer 

därefter studera om det skett en signifikant skillnad i utbetalningspolicyn över 

tioårsperioden 2007–2016. Slutligen kommer vi studera vilka variabler som främst 

förklarar besluten vid utdelningar och återköp. 

 

 

1.5 Avgränsningar 
• Denna studie har avgränsats till publikt handlade företag i Sverige då det finns 

mycket internationell forskning kring ämnet och vi nu vill undersöka hur det ser 

ut på den svenska marknaden. 

 

• Studien kommer avgränsas till att undersöka företag listade på 

Stockholmsbörsens segment large cap, vilket innefattar företag med ett 

marknadsvärde på över 1 miljard Euro (Nasdaq Inc, 2018). Avgränsningen 

grundar sig i att större företag gör mer omfattande utbetalningar när de når en 

mognadsfas. Dessa företag genererar ofta ett högre kassaflöde genom sin 

verksamhet och får samtidigt färre möjligheter till att växa ytterligare genom nya 

investeringar (DeAngelo et al., 2008, s. 99). Anledningen till varför vi ej 

undersöker segmenten mid och small cap är således att företag i tillväxtfasen 

enligt DeAngelo et al. (2008, s. 99) har fler investeringsmöjligheter som gör att 

de istället väljer att återinvestera vinsten i större grad. 

 

• Ytterligare avgränsningar kommer göras till en tioårsperiod mellan åren 2007–

2016 för att studera kontant utdelning samt återköp av egna aktier. Varför 

studien undersöker specifikt 10 år är på grund av att det täcker upp en 

övervägande del av den tidsperiod som återköp varit lagligt i Sverige. 

Avgränsningen beror dessutom på att mycket av datamaterialet till denna 

undersökning inhämtats manuellt och att en längre tidsperiod därför skulle 

innebära en för extensiv datainhämtning för den aktuella studiens omfattning. 

  

• För att undersöka vad som förklarar beslut om utdelningar och återköp görs en 

tidsavgränsning om ett år. Detta på grund av att en undersökning över en 

flerårsperiod är för tidskrävande för denna studies omfattning. När denna studie 

utförs under våren 2018 så har inte alla företag publicerat sina årsredovisningar 

för året 2017. Datamaterial från 2017 hade varit önskvärt för att få en så aktuell 

analys som möjligt men hade inneburit bortfall av information i studien varför 

vi istället undersökt år 2016. 

 

 

1.6 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det teoretiska bidrag som denna studie kommer bidra med är att öka förståelsen inom 

kunskapsområdet utbetalningspolicy. Vi kommer deskriptivt förklara hur svenska 

företag noterade på Stockholmsbörsens segment large cap väljer att distribuera sina 

finansiella medel samt testa om det finns en signifikant skillnad mellan 

utbetalningspolicyn idag jämfört med för tio år sedan. Det teoretiska bidraget ämnar 

därmed förklara skillnader i utbetalningspolicy över tid på den svenska marknaden. 



   

 

~ 5 ~ 

 

Studien bidrar även till att förklara vilka variabler som påverkar företagens beslut om 

utdelningar och återköp. Alla oberoende variabler som undersöks har sin utgångspunkt 

i tidigare forskning. Vi vill med denna undersökning öka förståelsen inom 

kunskapsområdet utbetalningspolicy i Sverige.  

 

Praktiskt ämnar vi bidra med kunskap till främst aktieinvesterare på den svenska 

marknaden. Alla investerare har olika preferenser på vad de föredrar för 

utbetalningspolicy. På grund av investerarnas olika preferenser vad gäller utdelningar 

kommer därför denna studie ge kunskap om hur utbetalningspolicyn ser ut i svenska 

företag listade på large cap samt vilka variabler som påverkar besluten. Detta ger 

investerarna kunskap för att optimera investeringarna utifrån sina egna preferenser vad 

gäller utbetalningspolicy. 

 

Ytterligare praktiskt bidrag kommer ges till företag noterade på Stockholmsbörsens 

segment large cap. De kommer få en större förståelse för hur utbetalningspolicyn ser ut 

på den svenska marknaden på en aggregerad nivå. De får också en ytterligare 

medvetenhet och förståelse i vad som påverkar besluten att betala utdelningar respektive 

göra återköp av egna aktier. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel redogör för den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 

Kapitlet börjar med den traditionella forskningen kring utdelningspolicy för att sedan 

introducera återköp av aktier som utbetalningsform. Slutligen går vi igenom vilka 

variabler som förklarar beslut vid utdelningar och återköp. 

 

 

2.1 Utbetalningspolicy 
Ämnet utbetalningspolicy är som redan nämnts ett brett och välforskat område inom 

företagsekonomin. Utbetalningspolicyn i ett publikt handlat företag innefattar dess olika 

val och interna riktlinjer vad gäller att distribuera sina finansiella medel. Figur 1 visar 

en sammanfattande modell över den teoretiska referensramen som börjar med att 

introducera den traditionella forskningen som finns om utdelningar och 

utdelningspolicy. Därefter redogörs för återköp av egna aktier som möjlighet för företag 

att distribuera sina finansiella medel. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning 

angående variabler som påverkar dessa beslut. 

 

 

 
Figur 1: Teoretisk referensram. 

 

 

DeAngelo et al. (2008, s. 96) förklarar att grunden till forskningen om 

utbetalningspolicy började redan i mitten på 1900-talet med studierna av Lintner (1956) 

och Miller & Modigliani (1961). Forskningen tar olika aspekter och argumenterar för 

olika slags optimala utbetalningspolicyer där kritik sedan riktas mot de tidigare 

studierna. Black (1976) kommer i sin studie The dividend puzzle fram till att 

utbetalningspolicy är ett enda stort pussel där det inte finns några tydliga förklaringar 

till företagens policyer. Myers & Majluf (1984) kommer till exempel fram till att företag 

bör bibehålla sina finansiella medel för att investera i nya projekt medan Jensen (1986) 

snarare argumenterar för ökade utdelningar. Den nyare forskningen finner att återköp 

av egna aktier fått stort genomslag de senaste 30 åren i USA och att sambandet mellan 

finansiellt överskott och utdelningar nu minskat i förmån för återköp (Brav et al., 2005; 

Skinner, 2008). 

 

 

2.2 Utdelningar 

2.2.1 Lintner modellen 
Ursprunget till förståelsen och forskningen kring ämnet utbetalningspolicy lades redan 

1956 av John Lintner. Hans studie undersökte hur företag väljer att distribuera sina 

finansiella medel mellan utdelningar, bibehållna medel samt skatter. Han utvecklade 

därefter en modell för att förklara hur publikt handlade företag fastställer sin 

Utdelningar som 
ursprunglig metod

Återköp tar över
Påverkande 

variabler
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utdelningspolicy. Modellen förklarar hur ett företags utdelningar baseras på två faktorer; 

target pay-out ratio (bestämd målsättningsnivå av nuvarande nettoresultat) och speed of 

adjustment (gradvis anpassning av utdelningar) (Lintner, 1956). 

 

Viktigt att skilja på här är begreppen utbetalningspolicy och utdelningspolicy. Trots att 

ämnet utbetalningspolicy vann stor uppmärksamhet med Lintners modell så benämns 

det under denna tid för endast utdelningspolicy. I sin studie nämner han nämligen 

ingenting om möjligheten att distribuera finansiella medel genom återköp av egna 

aktier. Detta är på grund av att återköp under denna tid i stort sett inte existerade som 

en allmän metod (Grullon & Ikenberry, 2000, s. 31). 

 

Lintner (1956, s. 97) börjar följaktligen med att förklara att hans modell och ett företags 

olika anledningar till hur de bestämmer sin utdelningspolicy även påverkas av externa 

faktorer som konjunkturfluktuationer och den långsiktiga tillväxten i ekonomin som 

helhet. Dessutom menade Lintner (1956, s. 104) att faktorerna speed of adjustment och 

target payout ratio även speglades av andra förklarande faktorer som till exempel 

företagens erfarenhet, mål och typ av verksamhet. 

 

Studien utgår från fördjupade intervjuer och granskning av 28 väletablerade företag. 

Lintner (1956, s. 98) utgick från en sammanställd lista av 15 faktorer som tycktes 

påverka ett företags utdelningar och utdelningspolicy. Han ville undersöka företagens 

beslut gällande utdelningar och vilka av dessa faktorer som hade störst inverkan på 

beslutet. Han fann att en av de största faktorerna bland företagen var deras befintliga 

utdelning som till stor grad avgjorde deras utdelningsbeslut. Vidare poängterade han att 

deras beslut inte handlade om hur stor andel av deras finansiella medel som ett företag 

skulle betala utan snarare om hur stor förändring av den befintliga utdelningen som 

skulle göras (Lintner, 1956, s. 99). 

 

Beslut om när och hur stor förändring av utdelningarna som skulle göras fattades endast 

av företagsledningen efter noga avvägningar om de var säkra på att den positiva trenden 

med högre nettoresultat skulle hålla i sig. En av Lintners (1956, s.99) förklarande 

faktorer för utdelningspolicy var således förändringen i befintliga utdelningar. För att 

tillfredsställa sina aktieägares önskan om en stabil tillväxt i utdelningar menade han att 

det fanns en slags tröghet hos företagen gällande dessa förändringar. Anledningen var 

att de inte vill öka utdelningen för mycket med risk för att behöva minska den 

nästkommande år (Lintner, 1956, s. 99). 

 

När ledningen kunde se att det fanns en ihållande positiv tillväxt gällande nettoresultatet 

kunde företagen, istället för att distribuera hela överskottet till aktieägarna, anpassa 

utdelningarna succesivt. För att uppnå detta tillvägagångssätt av gradvis anpassning 

utvecklade företagen policyer för att årligen förändra den befintliga utdelningen med 

endast en mindre del av det finansiella överskottet. Det är denna gradvisa anpassning av 

utdelningar till att matcha det ökande nettoresultatet som benämns förklaringsfaktorn 

speed of adjustment. Alla beslut om förändringar i utdelningar var sparsamt succesiva 

för att inte skapa negativa reaktioner hos aktieägarna i händelse av att de skulle vara 

tvungna att dra tillbaka en höjning i utdelningen (Lintner, 1956, s. 100). 

 

Anledningen till att företag beslutar om en förändring i utdelningen grundar sig på en 

övertygande tillväxt i företagets nuvarande nettoresultat. Nettoresultatet är 

lättillgängligt och enkelt att förstå av externa grupper. Det är även nettoresultatet som 
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många företagsledningar ansåg att aktieägarna hade ett specifikt intresse i när det gällde 

utdelning baserad på vinst. De ansåg att det var allmänt rättvist och ett 

förvaltningsansvar att de delade ut en del av ökningen i årsresultatet till aktieägarna 

(Lintner, 1956, s. 100–101). 

 

Vidare fann Lintner (1956, s. 102) att den enskilt viktigaste bestämmande faktorn som 

påverkade utdelningarna i nästan alla av de undersökta företagsåren var nivån på 

nuvarande nettoresultat i relation till utdelningarna. Även om beslut att förändra 

utdelningarna kunde grundas i andra relevanta faktorer som diskuterades i företagen var 

alltid nuvarande nettoresultatet den dominerande faktorn. När väl beslut om en 

förändring i befintlig utdelning gjordes fattades det utifrån förhållandet mellan 

nuvarande nettoresultat och befintlig utdelning.  

 

En majoritet av företagen som ingick i undersökningen hade en specifik 

utdelningspolicy med en bestämd målsättningsnivå (Lintner, 1956, s. 102). Företagen 

siktade på att uppnå denna målsättningsnivå i utdelningar som en bestämd nivå av det 

nuvarande nettoresultatet. Det är denna målsättningsnivå som benämns som den andra 

huvudsakliga förklaringsfaktorn target payout ratio. Målsättningsnivån för dessa 

företag var enligt Lintner (1956, s. 102) mellan 20 och 80 procent av ett företags 

nuvarande nettoresultat med ett medelvärde på cirka 50 procent. 

 

Faktorerna target payout ratio och speed of adjustment bestämde om och hur stor 

förändring som skulle göras av utdelningen till aktieägarna även i de fall kapitalet istället 

kunde ha använts på ett mer lönsamt sätt. Trots att det fanns ett överflöd av positiva 

investeringsmöjligheter valde alltså företagen att fastställa sin utdelning efter dessa 

faktorer och istället söka extern finansiering genom upplåning för att finansiera 

önskvärda investeringar (Lintner, 1956, s. 105). 

 

2.2.2 Irrelevansteorin 
Utöver den forskning som Lintner och andra forskare kommit fram till upplevde Merton 

Miller & Franco Modigliani (1961) (M&M) att det fortfarande inte fanns tillräckligt 

tydliga studier på vad som anses vara en optimal utdelningspolicy. Detta trodde de 

berodde på att det i litteraturen saknades ett klart uttalande angående utdelningspolicyns 

betydelse för värderingen av ett företag. De ansåg att tidigare forskning inte varit 

övertygande och ville därför med sin studie försöka förklara effekten av ett företags 

utdelningspolicy på dess marknadsvärde (Miller & Modigliani, 1961, s. 411).  

 

M&M (1961, s. 412) baserade sin teori på tre antaganden; en perfekt kapitalmarknad, 

rationellt beteende och att det råder perfekt säkerhet på marknaden. På en perfekt 

kapitalmarknad menar de att det inte finns några transaktionskostnader. Det finns inte 

heller någon köpare eller säljare som genom sin storlek kan påverka aktiepriset genom 

en enda transaktion. Dessutom finns det ingen skillnad i skatt mellan en kontant 

utdelning och en kapitalvinst vid avyttring av aktier. På denna marknad är även all 

information runt aktien tillgänglig och gratis för alla. Antagandet om rationellt beteende 

har betydelsen att en investerare alltid föredrar en högre avkastning över en lägre, och 

att de anser det som irrelevant om den kommer i form av en utdelning eller en 

kapitalvinst. Det sista antagandet, om perfekt säkerhet, säger att det för en investerare 

inte finns någon osäkerhet eller risk angående ett företags framtida vinster och 

investeringar (Miller & Modigliani, 1961, s. 412). 
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När investerarna värderar företagens aktier finns det en fundamental princip som säger 

att priset på alla aktier på marknaden justeras så att avkastningen, bestående av utdelning 

samt kapitalvinst, är procentuellt lika för alla. Med detta menade M&M (1961, s. 412) 

att företagens utdelningspolicy inte har någon relevans för marknadsvärdet på företagets 

aktier och därmed inte heller för dess investerare. Om företagen förändrar sin utdelning 

påverkar det deras kvarvarande värde. Det förändrade värdet får dock en motsvarande 

effekt av att investeraren får en kontant utdelning. Slutsats blev därför att för företag 

med en given investeringspolicy så är beslut om utdelningspolicy irrelevant. Detta då 

avkastningen till investeraren i båda fallen blir densamma och marknadsvärdet på 

företagets aktie förblir opåverkad (Miller & Modigliani, 1961, s. 413–414).  

 

2.2.3 The Dividend Puzzle 
Denna studie inleddes med ett citat av Fischer Black. Han frågade sig varför företag 

betalar utdelningar över huvud taget och varför investerarna har så stort intresse i dem. 

Enligt M&M  (1961) är utdelningspolicy irrelevant för företagets aktier och totala värde 

under specifika antaganden. Black (1976) menar i sin studie att om M&M’s teorem med 

dess antaganden stämmer så kommer två likvärdiga företag med olika utdelningspolicy 

vara värda lika mycket. Han menar dock att investerarna snarare föredrar ett företag som 

inte betalar utdelningar än ett företag som betalar utdelningar när vi inkluderar skatter i 

analysen. Detta på grund av att det på många ställen i världen däribland USA är lägre 

skatt på kapitalvinster än utdelningar (Black, 1976, s. 216). I Sverige har vi dock samma 

skatt för kapitalvinster som för utdelningar (Fredriksson & Hussein, 2016, s. 17–18), 

men även här kan detta argument gälla då kapitalvinster inte beskattas förrän aktierna 

avyttras i framtiden och att det under tid skapar större avkastning att ha kvar kapitalet i 

företaget. Detta kommer i sig leda till att efterfrågan på företag som inte ger utdelningar 

ökar vilket i sin tur ökar priset på dessa typer av aktier. Med detta argument skulle 

företag generellt vara benägna att helt sluta betala utdelningar. När skatter inkluderas i 

analysen visar det sig att utdelningspolicyn inte alls är irrelevant för varken företag eller 

investerarna eftersom de föredrar kapitalvinster över utdelningar (Black, 1976, s. 217–

218). 

 

Utifrån Black’s (1976) studie bör därmed företag betala ut så låga utdelningar som 

möjligt, men eftersom många företag ändå betalar utdelningar så återstår frågan; varför 

betalar företag utdelningar och varför har investerarna så stort intresse i dem? Han tycks 

inte få något svar på frågan och det är därför han menar att utdelningarna är som ett 

pussel med bitar som inte passar ihop (Black, 1976, s. 215). Detta påvisar att ämnet är 

högst relevant och även intressant att studera varför denna studie tar avsteg i den 

traditionella forskningen för att sedan i linje med vår problemformulering gå vidare och 

undersöka utvecklingen i Sverige. 

 

2.2.4 Anledningar till utdelning 
Det finns extensiv forskning på ämnet som tar olika aspekter för vad som är en optimal 

utbetalningspolicy för företag. Det finns de som på grund av olika faktorer argumenterar 

för att hela eller en stor andel av de finansiella medlen ska betalas ut medan andra istället 

argumenterar för att utdelningarna bör minimeras.  

 

Jensen (1986) argumenterar i sin studie för utdelningar. Han finner att det, på grund av 

de agentproblem och den informationsasymmetri som finns mellan företagsledning och 
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aktieägare, finns ett behov av att dela ut finansiella medel. Med informationsasymmetri 

menas att ledningen i ett företag har större insyn i företaget jämfört med de faktiska 

ägarna, det vill säga investerarna. Företagens chefer och ledning har incitament att 

kvarhålla medel för egen vinning på bekostnad av investerarna. Detta kan skapa 

negativa reaktioner hos aktieägarna för vilket företaget sedan bestraffas genom att 

aktiepriset faller. De finansiella medlen som delas ut till aktieägarna minskar chefernas 

befogenheter att investera kapital i ogynnsamma projekt eller att slösas bort. Jensen 

(1986, s. 323–324) menar därmed att det blir en konflikt dem emellan och att ledningen 

därför indirekt tvingas betala utdelningar. 

 

De forskare som argumenterar mot utdelningar är exempelvis Black (1976) och Myers 

& Majluf (1984). Black (1976) frågade sig varför företag betalar utdelningar över huvud 

taget. Han kom fram till att när man inkluderar skatter i M&M’s (1961) irrelevansteori 

så bör företagen dela ut så låga utdelningar som möjligt. Han menade att kapitalvinst är 

att föredra framför utdelningar och därför bör företagen istället bibehålla de finansiella 

medlen för att investera i verksamheten och skapa större total kapitalvinst på längre sikt 

(Black, 1976). 

 

Myers & Majluf (1984) argumenterar även för att företag bör bibehålla sina finansiella 

medel för att investera i nya projekt. De populariserade pecking order-teorin som 

behandlar hur företag bör välja sin finansiering. De menade att företag bör anpassa sin 

utbetalningspolicy till investeringsmöjligheterna för att undvika extern finansiering 

(Myers & Majluf, 1984, s. 219–220). 

 

2.2.5 Kritik mot tidigare forskning 
DeAngelo & DeAngelo (2006) riktade kritik mot M&M’s irrelevansteori och menade 

att ett företags utbetalningspolicy har betydelse och att investeringspolicyn inte är 

ensamt avgörande. De menade att eftersom Black (1976) bygger sin studie på 

irrelevansteorin så är den felaktig på grund av att den innehåller samma antaganden som 

irrelevansteorin.  

 

Den kritik som riktade sig mot M&M (1961) var att de genom sina antaganden indirekt 

tvingar företagen att betala ut allt fritt kassaflöde, utan möjlighet att kvarhålla kapital i 

företaget. Med denna restriktion eliminerar de flera av företagets möjliga val för hur de 

ska hantera kapitalet. Eftersom utbetalningspolicyn är irrelevant resulterar det i att 

oavsett vilken nivå på utdelning ett företag, med en given investeringspolicy, än väljer 

så är det en optimal utbetalningspolicy. Därav blir beslut om utbetalningspolicy 

irrelevant då alla val ger investerarna samma avkastning (DeAngelo & DeAngelo, 2006, 

s. 296). 

 

Om M&M’s (1961) antaganden ändras och ett företag, med en given investeringspolicy, 

får möjligheten att välja fritt hur mycket av det fria kassaflödet de distribuerar till sina 

investerare, visar det att utbetalningspolicyn är relevant (DeAngelo & DeAngelo, 2006, 

s. 294). DeAngelo & DeAngelo (2006, s. 313) anser att när ett företag tillåts kvarhålla 

en del av sina finansiella medel leder det till en balansgång för företaget. Denna 

balansgång är mellan fördelen att ha sparat kapital inför framtida investeringskostnader 

så som Myers & Majluf (1984) menade i deras pecking order-teori, och nackdelen med 

de agentkostnader som Jensen (1986) menade uppkommer med att ett företag inte 

distribuerar sitt fria kassaflöde. Detta visar att utbetalningspolicyn har betydelse och att 
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det inte bara är investeringspolicyn som är det viktiga så som irrelevansteorin 

konstaterar (DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 294).  

 

Forskning som bygger på M&M’s (1961) teori tillsammans med dess antaganden menar 

DeAngelo & DeAngelo (2006) kan skapa allvarliga brister. De uppmärksammar Black 

(1976) som argumenterar för att om man tar hänsyn till variabeln skatt så bör ett företag 

betala ut en så låg utdelning som möjligt. Forskarna menar att om Black (1976) inte 

hade härlett sin studie från irrelevansteorin och sagt att utdelningspolicy är 

ovidkommande så hade hans ”utdelningspussel” inte varit ett pussel. De tror dock att 

han fortfarande hade funderat på varför återköp av aktier inte är en större andel av 

utbetalningen då den formen av utbetalning har en skattemässig fördel gentemot kontant 

utdelning (DeAngelo & DeAngelo, 2006, s. 312). 

 

Varför M&M (1961) bara tar med kontant utdelning och inte behandlar återköp av aktier 

förklarar DeAngelo & DeAngelo (2006, s. 300) med att irrelevansteorin skrevs på en tid 

då återköp inte användes som en allmän metod.  

 

 

2.3 Återköp 
Återköp av egna aktier kan användas som en alternativ form av utbetalning till 

aktieägarna. Detta när ett företag köper sina egna aktier och sedan makulerar dem så att 

det finns färre utestående aktier på marknaden (Avanza, u.å.). Denna form av 

utbetalning har internationellt existerat under en längre tid. Redan 1963 såg man att 

återköpen succesivt började öka bland företag listade på New York Stock Exchange 

(Bierman & West, 1966, s. 687). Under 1970-talet var återköp av egna aktier fortfarande 

relativt få, men under åren 1980-2000 skedde en markant ökning av återköp bland 

företagen på den amerikanska marknaden (Grullon & Michaely, 2002, s. 1649). I 

Sverige blev det lagligt för företagen att göra återköp av egna aktier först den 10 mars 

2000 (Regeringen, u.å.). 

 

2.3.1 Substitutionshypotesen 
Grullon & Michaely (2002) observerade att det skett en förändring i företagens 

utbetalningspolicy. De såg att stora företag på den amerikanska marknaden i allt större 

utsträckning började använda sig av återköp av egna aktier för att distribuera finansiella 

medel till aktieägarna istället för traditionell kontant utdelning. Deras 

undersökningsperiod sträckte sig mellan åren 1972–2000 och visade att återköp som 

utbetalningsmetod haft en betydande ökning sedan 1980-talet. År 1972 valde 31% av 

alla företagen som gjorde någon form av utbetalning att göra återköp till att det år 2000 

var 80% (Grullon & Michaely, 2002, s. 1656, 1660). 

 

Studien som Grullon & Michaely (2002) gjorde resulterade i vad de kallade för 

Substitutionshypotesen. De delade in alla företag på marknaden i fyra grupper; de som 

endast betalade kontant utdelning, de som både betalade utdelning och gjorde återköp, 

de som endast gjorde återköp och de som inte hade någon form av utbetalning. Det 

forskarna såg var att antalet företag som gjorde utbetalning av finansiella medel var 

konstant över tid, men att utbetalningspolicyn förändrades mot övervägande återköp 

vilket gjorde att proportionen av företag som betalade kontant utdelning har minskat. 

Grullon & Michaely (2002, s. 1655) fann att återköpen i relation till utdelningar ökat 

från 8,44% till 113,11% mellan 1972 till och med år 2000 vilket tyder på att återköp tar 
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över utdelningar som metod för att distribuera finansiella medel. Detta resultat liknar 

vad Fama & French (2001) kom fram till i sin studie där de såg att kontanta utdelningar 

minskade. Skillnaden mellan de två undersökningarna är att Grullon & Michaely (2002, 

s. 1660) inte bara såg en minskning av proportionen av företag som betalar kontant 

utdelning utan de fann även bevis för att företagen substituerade utdelningen mot 

återköp av egna aktier.  

 

I undersökningen fann Grullon & Michaely (2002, s. 1661-1664) bevis på att företag 

som för första gången gör en utbetalning verkade föredra återköp och samtidigt att 

företag som redan gjorde någon form av utdelning tenderade till att följa samma 

utbetalningspolicy även nästkommande period. Detta undersöktes även i en senare 

studie, där Skinner (2008, s. 583) visade att företag som hade en utbetalningspolicy att 

kombinera utdelningar och återköp endast kvarhöll de kontanta utdelningarna på grund 

av att de gjort det tidigare i ett flertal år och därför i praktiken var nästintill tvingade att 

fortsätta med detta. I en studie baserad på djupgående intervjuer fann Brav et al. (2005, 

s. 520) att företagsledare önskar att de aldrig hade börjat med utdelningar och att de 

skulle betala en lägre andel i utdelning om de fick chansen att börja om från början igen. 

 

2.3.2 Anledningar till återköp 
Det finns flera olika anledningar till varför företag väljer att göra återköp av egna aktier 

istället för att göra en kontant utdelning till investerarna. Skog (1996, s. 29) nämner 

skillnader i skattesatser mellan utdelning och kapitalvinster som en anledning till att 

företagets aktieägare föredrar återköp. Som vi tidigare nämnt är det inte någon skillnad 

i Sverige på hur utdelning och kapitalvinst beskattas. En fördel mot utdelning är dock 

att kapitalvinsten inte beskattas förrän aktierna avyttras.  

 

En andra anledning till varför företag väljer att återköpa egna aktier är att de vill 

signalera till marknaden att de anser att den egna aktien är undervärderad. Grullon & 

Ikenberry (2000, s. 35) menar att det idag finns två versioner av denna signalteori. Den 

ena sidan anser att företagen vill signalera högre framtida årsresultat och den andra sidan 

menar att företagen vill påvisa att de inte är ense om vad marknaden anser att aktien är 

värd idag. 

 

Om ett företag förutspår högre framtida årsresultat och vill förmedla detta till investerare 

så räcker det inte med att endast delge vad de tror om framtiden. Ett mer trovärdigt sätt 

att förmedla detta är att genom återköp av egna aktier visa att de förutser att deras 

framtida årsresultat kommer att täcka deras kommande kapitalbehov. Ett företag utan 

denna framtidstro skulle inte göra några större återköp då de riskerar att försätta sig i en 

ekonomisk knipa, alternativt inte ha tillräckligt med likvida medel och tvingas avstå från 

kommande lönsamma investeringar. Det som dock inte överensstämmer med denna 

version av signalteorin är att återköp oftast sker tystlåtet på den öppna marknaden 

(Grullon & Ikenberry, 2000, s. 36). Grullon & Michaely (2004, s. 652) visade i en senare 

studie att investerare snarare tror att företagets framtida årsresultat kommer minska efter 

att företagsledningen meddelat att de kommer återköpa egna aktier. 

 

Den andra versionen av signalteorin menar att företag anser den egna aktien i nuläget 

vara undervärderad på marknaden (Grullon & Ikenberry, 2000, s. 36–38). I en tidigare 

studien av Ikenberry et al. (1995, s. 206) har det dock visats att marknaden är väldigt 

skeptisk mot uttalanden om undervärdering och att reaktionen blir relativt liten. Grullon 



   

 

~ 13 ~ 

 

& Ikenberry (2004, s. 37) menar att resultaten från studien av Ikenberry et al. (1995) 

visar att företagens aktier varit korrekt prissatta vid tidpunkten för uttalandet om 

undervärdering och att det snarare finns andra underliggande faktorer som gör att 

företagsledningen väljer att påstå detta. 

 

Ytterligare en anledning till varför företag bör återköpa sina aktier är i likhet med 

utdelningar de agentproblem som kan uppkomma. Detta innebär att aktieägarna inte har 

samma insyn och kontroll över företaget som ledningen. Med agentproblemen finns det 

risk för att ledningen istället för att dela ut sina finansiella medel till aktieägarna, gör 

investeringar trots att de inte tillför företaget något extra värde (Grullon & Ikenberry, 

2000, s. 38–39). Återköp av aktier är liksom kontant utdelning ett sätt att minska de 

finansiella medel som finns i företaget, vilket på så sätt minskar möjligheten för 

företagsledningen att investera i projekt som inte har ett positivt nettonuvärde (Grullon 

& Ikenberry, 2000, s. 39). 

 

2.3.3 Flexibilitetshypotesen 
I en studie av Brav et al. (2005, s. 484) gjordes en undersökning som visade att trots de 

anledningar som forskningen påvisar så tar företagsledningen inte hänsyn till effekter 

av skatter, signalering och agentproblem i samband med deras beslut av 

utbetalningspolicy. Varför de istället valde att göra utbetalning i form av återköp av egna 

aktier var för att de ansåg det vara mer flexibelt än kontanta utdelningar, då en 

förändring av återköpen inte får samma reaktion av marknaden som en förändring av 

kontant utdelning. Grullon & Michaely (2002, s. 1651) observerade att om ett företag 

meddelade att de skulle sänka utdelningen fick det en signifikant mindre negativ 

reaktion för de företag som även gör återköp av egna aktier emot de företag som enbart 

gör kontanta utdelningar. 

 

Lintner (1956, s.100) visade att det var viktigt för företagen att behålla en jämn nivå på 

utdelningarna, då en förändring skapar kraftiga reaktioner på marknaden. Vikten av att 

hålla en jämn nivå på de kontanta utdelningar ett företag gör vidhölls även av Brav et 

al. (2005, s. 484) där de ämnade hitta orsakerna till beslut om utbetalningspolicy hos 

företag. Brav et al. (2005, s. 484–485) menade att ledningen för ett företag har en stark 

ovilja att sänka utdelningen om inte detta är absolut nödvändigt som till exempel vid en 

finansiell kris. De såg även ett företags investeringsmöjligheter som en lika viktig faktor 

som en jämn nivå på utdelningar. Beslut om återköp av egna aktier tog 

företagsledningen först efter att de finansierat nya investeringar. Detta gjorde att 

beslutsfattarna såg återköp som en mer flexibel form av utbetalning till aktieägarna 

(Brav et al., 2005, s. 485).  

 

I en tidigare studie av Jagannathan et al. (2000, s. 355) visade även de flexibiliteten med 

återköp av egna aktier som metod för att distribuera finansiella medel. De menade att 

återköpen följde cykler medan utdelningarna var mer stabila. Företag som i stor grad 

köpte tillbaka aktier hade mer volatila årsresultat än övriga företag. De menade att 

utdelningar görs av företag med mer permanenta resultat medan återköp snarare gjordes 

av företag med volatila och därmed temporära resultathöjningar. Dessa svängningar i 

distribution genom återköp tyder på en flexibilitet genom att företag enkelt kan höja och 

sänka återköp utan negativa reaktioner från investerarna. 
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Den större flexibiliteten som aktieåterköp ger till skillnad från utdelning visar även 

Skinner (2008, s. 583) i sin studie där han studerar relationen mellan företagens 

årsresultat och totala utbetalning (utdelning + återköp). Vid en förändring av företagets 

resultat så justerades återköpen snabbt, medan utdelningen inte anpassades i samma takt. 

I undersökningen studerades företag grupperade efter vilken utbetalningspolicy de hade. 

Resultatet visade i likhet med tidigare forskning (Brav et al., 2005; Grullon & Michaely, 

2002) att de stora väletablerade företagen som ingick i undersökningen visade sig 

fortsätta att göra kontanta utdelningar mest på grund av att de tidigare gjort det. Studien 

visade även att sambandet mellan återköp av egna aktier och ett företags årsresultat 

stärktes med åren vilket Skinner (2008, s. 608) menade visar att återköp nu ser ut att 

överta rollen som huvudsaklig utbetalningsform från den traditionella utdelningen.  

 

 

2.4 Vad förklarar företagens beslut om utdelning respektive 

återköp? 
Enligt vad som hittills har presenterats i denna studie har det enligt senare forskning 

skett ett skifte i hur företag väljer att distribuera finansiella medel. Traditionellt har 

utbetalning i form av kontanta utdelningar utgjort den största delen av utbetalning till 

aktieägare till att det nu verkar som att återköp av egna aktier tar över och substituerar 

utdelningar i allt större grad. I linje med vår problemformulering och syfte ämnar vi 

därmed i denna studie undersöka hur fördelningen samt utvecklingen ser ut för svenska 

large cap företag för att sedan fördjupa förståelsen av ämnet utbetalningspolicy genom 

att studera vilka variabler som främst förklarar beslut att betala utdelningar respektive 

göra återköp av egna aktier. Här kommer vi nu redogöra för vilka variabler som enligt 

forskningen kan förklara utbetalningsbesluten för att därefter välja ut de mest 

förekommande att undersöka vidare i den här studien. 

 

När vi valt vilka variabler som ska undersökas har vi utgått från tidigare forskning. 

Utifrån modellen Lintner (1956) utvecklade visade han att de två faktorerna target pay-

out ratio och speed of adjustment påverkade företagens utdelningspolicy. Brav et al. 

(2005) nämner dock att målsättningsnivån (target payout ratio) inte längre påverkar 

utbetalningarna i större grad. Eftersom de visar att denna faktor inte har en större 

påverkan har vi valt att inte fokusera på den delen av teorin. Däremot finns 

återkommande belägg för att den gradvisa anpassningen av utdelningar (speed of 

adjustment) påverkar utdelningarna (Brav et al., 2005; DeAngelo et al., 2008; Leary & 

Michaely, 2011). Vi kommer därför i vår studie bland annat undersöka de variabler som 

användes för att beskriva denna faktor. 

 

Lintners förklaringsfaktor speed of adjustment innebär att företagen tillämpar en gradvis 

anpassning av utdelningar. Han menade att utgångspunkten till denna faktor var 

företagens nuvarande årsresultat och den befintliga utdelningen (föregående års 

utdelning) (Lintner, 1956, s. 101–102). Dessa två variabler, årets resultat och historisk 

utdelning, kommer därför tillämpas som oberoende variabler i vår undersökning.   

 

I en studie av Baker et al. (2001) undersöker han vilka faktorer som påverkar 

amerikanska företags beslut att betala utdelningar. Baserat på de svar han fått av 188 

chefer kommer han fram till att historiska utdelningar, stabiliteten i årsresultaten och 

nuvarande samt förväntade framtida årsresultat är de enskilt mest bestämmande 

faktorerna för utdelningspolicyn. Han framhäver därmed att Lintners modell i stora drag 

fortfarande kan förklara utdelningsbesluten i många amerikanska företag listade på 
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NASDAQ (Baker et al., 2001, s. 35). Dessa variabler omskrevs även i en studie av 

Skinner (2008) som viktiga då de förklarar företags beslut om utbetalningspolicy. Han 

menar att sambandet mellan företagens årsresultat och återköp alltmer stärks vilket tyder 

på att återköp ersätter utdelningar som metod för att betala ut finansiella medel. Även 

Skinner (2008) påvisar historisk utdelning som en betydelsefull faktor vad gäller 

utdelningar. Om ett företag har gjort utdelningar historiskt så förväntas de fortsätta med 

detta och de har svårt att göra en förändring utan att få en negativ reaktion från 

marknaden (Skinner, 2008, s. 607). Detta stödjer att de två variabler årsresultat och 

historisk utdelning är intressanta att undersöka för att se om de har ett samband till 

företagens beslut till att göra utdelningar och återköp även i Sverige. Skinner (2008, s. 

607) tar även upp att medan företags årsresultat främst påverkar storleken på återköp så 

är det snarare aktiens försäljningspris som påverkar tajmingen på återköpen. Detta är 

dock inget vi har valt att gå vidare med i den här studien då vi ej ämnar undersöka 

tajming av utbetalningspolicy. 

 

Enligt Black (1976) var det skatter och investerarnas preferenser som påverkade 

huruvida ett företag skulle betala utdelningar eller ej. Skatternas påverkan är en klar 

fördel för att företag bör minimera sina utdelningar då de ofta beskattas högre än 

kapitalvinster (Black, 1976). Eftersom skatten på utdelningar och kapitalvinster i 

Sverige är densamma har vi valt att inte närmare studera denna variabel trots att den kan 

ha en stor påverkan i andra länder. 

 

Fama & French (2001, s. 4) fann att utdelningar minskat från 66,5% år 1978 till 20,8% 

år 1999. De menade att minskningen delvis berodde på att många nya och små listade 

företag med lägre lönsamhet men goda tillväxtmöjligheter äntrat marknaden. Dessa är 

enligt Fama & French (2001, s. 4) typiska egenskaper för företag som aldrig betalat 

utdelningar. De finner i sin undersökning att det generellt finns en lägre benägenhet att 

betala utdelningar oavsett vilka egenskaper ett företag har. Vidare menar de att företag 

som generellt betalar utdelningar är mer sannolikt från stora lönsamma företag, vilket 

överensstämmer med vår avgränsning till att endast undersöka large cap. Fama & 

French (2001, s. 4) menade vidare att utdelningsbesluten till störst del påverkades av 

företagens lönsamhet, storlek och investeringsmöjligheter. Investeringsmöjligheternas 

påverkan på utbetalningspolicy benämns även av Brav et al. (2005) som en viktig faktor. 

Vi har i denna studie dock uteslutit att testa denna variabel. Detta på grund av att ett 

företags möjligheter att investera i nya och lönsamma projekt enligt DeAngelo et al. 

(2006, s. 231) är svårt att mäta. DeAngelo et al. (2006, s. 229) studerar även i likhet med 

Fama & French (2001, s. 4) lönsamhet och storlek som oberoende variabler för 

utbetalningspolicyn. I enlighet med dessa forskare kommer vi således i denna studie gå 

vidare och testa sambanden mellan lönsamhet respektive storlek med utdelningar samt 

återköp. I Tabell 1 redovisas en sammanfattande tabell över vad den tidigare 

forskningen anser påverkar företags utbetalningspolicy. Tabellen presenterar ett urval 

av de studier som har en samstämmig bild av vad som påverkar utdelningar och återköp. 
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Tabell 1: Påverkande variabler. 

Författare Urval Utdelningar Återköp 
 

Lintner 

(1956) 

 

Medvetet urval av 28 

företag i USA för bred 

varietet. 

 

 

i) Target payout ratio 

 

ii) Speed of adjustment 

 

 

Benämns ej 

 

Fama & 

French 

(2001) 

 

Undersöker företag 

listade på NYSE, 

AMEX, och 

NASDAQ  

 

i) Lönsamhet 

 

ii) Investeringsmöjligheter 

 

iii) Storlek 

 

 

i) Skatter 

 

Baker et al. 

(2001) 

 

 

Undersöker 

amerikanska företag 

listade på NASDAQ 

 

 

i) Utdelningshistorik 

 

ii) Stabila årsresultat  

 

ii) Årets resultat 

 

iii) Förväntade framtida 

årsresultat 

 

 

Benämns ej 

 

Brav et al. 

(2005) 

 

Djupintervjuer med 23 

företag i USA samt 

enkätundersökning 

med 384 

företagsledare 

 

 

i) Årets resultat 

 

ii) Utdelningshistorik 

 

i) Årets resultat 

 

ii) Aktiepris 

 

iii) Investerings-

möjligheter 

 

 

DeAngelo 

et al. 

(2006) 

 

 

Undersöker företag 

listade på NASDAG, 

NYSE, AMEX med 

tillgänglig data via 

Compustat. 

 

i) Kapitalstruktur    

 

ii) Lönsamhet 

 

iii) Tillväxt              

 

iv) Storlek   

 

v) Eget Kapital  

 

vi) Likvida medel 

 

vii) Utdelningshistorik 

 

 

Benämns ej 

 

Skinner 

(2008) 

 

Undersöker 345 

företag med data från 

den finansiella 

databasen Compustat 

 

 

i) Utdelningshistorik 

 

i) Årets resultat 

 

ii) Likvida medel 

 

iii) Aktiepris  
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Utifrån de variabler som presenteras av de tidigare forskarna har vi sammantaget valt ut 

fyra av de främst förekommande variablerna för att undersöka vilka som förklarar 

utbetalningspolicyn bäst. Studiens undersökta variabler är: 

 

- Årets resultat 

- Lönsamhet 

- Storlek 

- Historisk utbetalningspolicy 

 

Historiska utdelningar har enligt teorin en påverkan på beslut att betala utdelningar. I 

jämförelse visar Brav et al. (2005, s. 521) i deras enkätundersökning av företagschefer 

att historisk nivå ej har någon större påverkan på beslut att göra återköp. Det verkar dock 

enligt vår vetskap inte finnas några studier som faktiskt testat om historiska återköp kan 

ha ett samband med återköp av egna aktier. Vi kommer därmed i denna studie testa detta 

dels för att det aldrig förr gjorts och även för att samma oberoende variabler ska testas 

mot båda de beroende variablerna utdelningar och återköp. 

 

Enligt den omfattande teori som finns inom ämnet utbetalningspolicy finns ett flertal 

intressanta variabler att undersöka. Som redan nämnts är skatter och 

investeringsmöjligheter viktiga variabler (Black, 1976; Brav et al., 2005; DeAngelo et 

al., 2006; Fama & French, 2001). DeAngelo et al. (2006) tar även upp ett företags 

kapitalstruktur och likvida medel som viktiga oberoende variabler. Då det på grund av 

denna studies omfattning inte finns utrymme att studera alla föreslagna variabler gjordes 

avgränsningen till ovan nämnda fyra variabler. 

 

Baker et al. (2001, s. 34) kom även fram till att vilka variabler som påverkar ett företags 

utdelningspolicy kan skilja sig mellan olika typer av företag. De påvisar signifikanta 

skillnader mellan finansiella företag och icke-finansiella företag. För att säkerställa 

resultaten i den här studien kommer vi därför ta hänsyn till detta genom att göra 

regressionsanalyser både med och utan finansiella företag i testen. 
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3. Hypoteser 
 

I detta kapitel redogörs för studiens hypoteser i enlighet med problemformuleringen. 

Först förklaras de hypoteser relaterade till utvecklingen av utbetalningspolicy för att 

sedan redogöra för de hypoteser som sammanställts för att undersöka vad som förklarar 

beslut vid utdelningar respektive återköp. 

 

 

Signifikanstest innebär att man testar sannolikheten för signifikanta samband eller 

skillnader mellan olika variabler (Brown & Saunders, 2008, s. 75). Till följd av detta 

utförs statistiska test på de variabler man ämnar undersöka för att få fram ett 

sannolikhetsvärde (P-värde) på att resultatet inte uppkommit av ren slump. Ett lågt P-

värde (ofta P < 0,05) indikerar om det finns ett signifikant samband eller skillnad mellan 

variablerna. Detta leder till att man bör förkasta nollhypotesen och acceptera 

alternativhypotesen (Saunders et al., 2012, s. 512). Omvänt påvisar ett högt P-värde (P 

> 0,05) att sannolikheten att få ett resultat som kan vara till följd av slumpen är högre 

än signifikansnivån. Med ett högt P-värde kan vi ej dra slutsatser om att resultatet inte 

uppkommit av slump och därför inte heller att sambandet eller skillnaden är statistiskt 

signifikant. Vid ett sådant resultat accepterar man istället nollhypotesen. Testerna kan 

förvisso visa på att det trots allt finns ett visst samband eller en skillnad mellan olika 

variabler men att man utifrån P-värdet ej kan säga att resultatet är statistiskt signifikant 

(Saunders et al., 2012, s. 513). 

 

Studiens problemformulering och syfte samt redogörelsen för den teoretiska 

referensramen leder oss in på ett antal uppställda hypoteser. Vi ämnar testa våra 

hypoteser för att besvara problemformuleringen; Hur har utbetalningspolicyn bland 

svenska large cap företag utvecklats samt vad förklarar deras beslut att distribuera 

finansiella medel genom utdelningar respektive återköp av egna aktier? Enligt teorin 

har utdelningar traditionellt utgjort den största delen av utbetalningspolicy till att det nu 

verkar som att återköp håller på att ta över som utbetalningsmetod (Fama & French, 

2001; Grullon & Michaely, 2002; Skinner, 2008). Vi kommer i likhet med Grullon & 

Michaely (2002, s. 1655) redogöra för resultaten huruvida återköp tar över utdelningar 

i Sverige deskriptivt genom en tabell. De visade att under åren 1980–2000 växte 

återköpen i USA med en årlig genomsnittstakt på 26,1% medan utdelningarna i 

jämförelse endast växte med ett genomsnitt på 6,8% per år. Enligt Grullon & Michaely 

(2002, s. 1649) tyder dessa stora skillnader i tillväxt på att återköp tar över utdelningar. 

Detta visar de även genom att återköpen i relation till utdelningarna under samma period 

har gått från 13,2% till 113,1%. Vi vill med studiens hypoteser undersöka hur 

distributionen av finansiella medel i svenska large cap företag utvecklats över en 

tioårsperiod (2007–2016). Hypoteserna är formulerade så att vi vill se om det finns en 

signifikant skillnad i utdelningar respektive återköp. Hypoteserna som vi ämnar testa 

utveckling av utbetalningspolicy lyder: 

 

H10: Det finns ingen signifikant skillnad i utbetalning av kontanta utdelningar 

mellan åren 2007 och 2016. 

 

H20: Det finns ingen signifikant skillnad i utbetalning genom återköp av egna 

aktier mellan åren 2007 och 2016. 
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Med dessa hypoteser vill vi se om det skett en statistisk signifikant skillnad av kontanta 

utdelningar respektive återköp av egna aktier i svenska large cap företag. Eftersom det 

finns en viss risk att det under specifika år kan förekomma extrema värden vill vi även 

testa samma hypotes fast som en skillnad mellan de genomsnittliga utdelningarna 

respektive återköpen över åren 2007–2011 mot 2012–2016. 

 

Studiens problemformulering tar även upp frågan vad som förklarar beslut om 

utdelningar respektive återköp. Variabler som påverkar besluten är välforskat och den 

aktuella studiens teorikapitel ledde fram till att vi i enlighet med tidigare forskning vill 

testa samband mellan de fyra variablerna årsresultat, lönsamhet, storlek samt historisk 

utbetalningspolicy mot företags nuvarande utbetalningspolicy på den svenska 

marknaden (se avsnitt 2.4). Hypoteserna är formulerade så att vi vill undersöka om det 

finns ett samband mellan vardera variabel för sig mot utdelningar respektive återköp. 

Om det finns ett signifikant samband (P-värde < 0,05) kommer vi kunna dra statistiska 

slutsatser om att en eller flera av de oberoende variablerna kan förklara företagens beslut 

att göra utdelningar och återköp. Hypoteser för att undersöka vad som förklarar beslut 

om utdelning lyder: 

 

H30: Det finns inte ett samband mellan årsresultat och utdelningar. 

H40: Det finns inte ett samband mellan lönsamhet och utdelningar. 

H50: Det finns inte ett samband mellan storlek och utdelningar. 

H60: Det finns inte ett samband mellan historisk utdelning och utdelningar. 

 

För att i studien ge en rättvis bild över vad som förklarar utbetalningspolicyn och hur 

det skiljer sig mellan de två metoderna har vi utifrån den tidigare forskningen tagit med 

samma variabler för att testa samband mot både utdelningar och återköp. Hypoteser för 

att undersöka vad som förklarar beslut om återköp lyder: 

 

H70: Det finns inte ett samband mellan årsresultat och återköp. 

H80: Det finns inte ett samband mellan lönsamhet och återköp. 

H90: Det finns inte ett samband mellan storlek och återköp. 

H100: Det finns inte ett samband mellan historiska återköp och återköp. 

 

De formulerade hypoteserna ämnar besvara studiens problemformulering genom att 

undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader respektive samband. Hur 

hypoteserna testats samt vilka statistiska test som genomförts kommer presenteras i 

detalj i avsnitt 5.6 praktisk metod. 
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4. Teoretisk metod  
 

Syftet med detta kapitel är att förklara och redogöra för studiens teoretiska metod. 

Författarnas förförståelse presenteras samt studiens kunskapssyn, angreppssätt och 

perspektiv. Slutligen presenteras litteratursökning samt källkritik.  

 

 

4.1 Förförståelse 
För att läsaren av denna studie ska få en djupare uppfattning samt förhålla sig kritisk till 

studien är det viktigt med en grundlig förklaring till författarnas förförståelse. Det är 

enligt Johansson (2011, s. 48) viktigt att redogöra för en forskares förförståelse eftersom 

den kan påverka objektiviteten i en studie. Här ska därför redogöras för vår förförståelse 

i relation till denna studies problemformulering samt de metodval som fattas. Enligt 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) kan förförståelsen delas upp i två kategorier; 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Det är forskarens tidigare erfarenheter 

och sociala uppväxt som utgör förstahandsförståelsen. Andrahandsförståelsen utgörs av 

den kunskap som inhämtas från teorin från bland annat utbildning.  

 

Författarna av denna studie har tillsammans genomgått utbildning vid Umeå universitets 

civilekonomprogram med inriktning mot finansiering på avancerad nivå. Under 

genomgång av kursen Advanced Corporate Finance fann vi gemensamt ett flertal 

intressanta ämnen att studera. Utbildningen har gett en grundlig förståelse för flera 

företagsekonomiska områden. Val av uppsatsämne och teorier grundas i första hand på 

vår utbildning och den andrahandsförståelse vi erhållit. Vi har fått en djupare förståelse 

för företagens olika möjligheter och val av distribution av finansiella medel. Vidare har 

vi erhållit kunskap om databearbetning samt utförande av statistiska tester från tidigare 

statistikkurser som ingår i civilekonomprogrammet. Vi har även under vår utbildning 

genomgått kurser inom redovisning vilket givit oss goda kunskaper när det gäller 

studiens inhämtning samt förståelse av finansiell data. 

 

Båda författarna till denna studie innehar intresse för aktier, men har ej något eget eller 

tidigare innehav av enskilda aktier. Vi upplever därför att våra preferenser för 

utbetalningspolicy generellt är objektiv. Här skall dock understrykas att en forskare 

aldrig kan vara helt objektiv. Detta på grund av att det är författarnas förförståelse samt 

egna uppfattningar som påverkar dessa tolkningar (Johansson, 2011, s. 48). Trots att vi 

i stor utsträckning ämnar vara objektiva och följa tidigare forskares tillvägagångssätt så 

finns det en viss risk att vi är subjektiva i valet av påverkande variabler eftersom vår 

teori utgått från en kombination av flera olika forskare. 

 

 

4.2 Kunskapssyn 
Den syn på kunskap som råder inom forskning utgår från frågeställningar inom de två 

begreppen epistemologi och ontologi. Epistemologi är läran om vad som kan ses som 

accepterad kunskap inom ämnet som studeras. Begreppet ontologi handlar om vilken 

syn på verkligheten som forskarna har (Bryman & Bell, 2017, s. 47,52).  

 

Epistemologin mynnar ut i de två inriktningarna positivism och interpretativism. Det 

positivistiska synsättet är en naturvetenskaplig inriktning som menar att kunskap är 
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något som verifieras och där beskrivningar och förklaringar av ett problem är viktiga. 

Det interpretativistiska synsättet har i motsats till positivismen en tolkande ansats och 

de som har denna inriktning ämnar försöka förstå grunden till problemet istället för att 

beskriva och förklara det (Bryman & Bell, 2017, s. 47–49). 

 

Inom ontologin delas synsättet också upp i två inriktningar; objektivism och 

konstruktionism (Bryman & Bell, 2017, s. 52–53). De som ställer sig bakom det 

objektiva synsättet menar att verkligheten är oberoende av forskarna och att deras 

värderingar inte påverkar studien som ska grunda sig i empiriska undersökningar. 

Konstruktionismen menar istället att synen på verkligheten påverkas av forskarnas egna 

värderingar (Collis & Hussey, 2014, s. 44–45).  

 

Vi har fördjupat våra kunskaper inom ämnet utbetalningspolicy genom att studera ett 

flertal av de mest citerade forskarna som behandlat ämnet. Då vår studie grundas på 

godtagen forskning baseras studien på objektiva fakta och inte individers värderingar.  

Studien antar därför ett positivistiskt synsätt med en objektiv inriktning. 

 

Denna studies problemformulering syftar till att söka fakta om börsnoterade företags 

utbetalningspolicy och på ett objektivt sätt beskriva deras fördelning samt vad som 

förklarar företagens beslut om kontant utdelning respektive återköp av egna aktier. Detta 

överensstämmer med epistemologins positivistiska inriktning att förklara och beskriva 

verkligheten genom att hämta in data som är oberoende av forskarnas värderingar. 

 

 

4.3 Angreppssätt och forskningsansats  
När en forskningsstudie ska utföras finns det två motsatta angreppssätt den kan ta 

beroende på vad syftet med studien är. De två sätten kallas för induktiv och deduktiv. 

Vid ett induktivt angreppssätt ämnar forskaren studera en företeelse vilket i slutänden 

genererar en teori. Det deduktiva angreppssättet har istället sin början i tidigare teorier 

där forskarna vill kunna dra slutsatser om enskilda företeelser. Detta gör forskarna 

genom att testa om hypoteser ställda med utgångspunkt från de tidigare teorierna ska 

förkastas eller ej efter en empirisk undersökning. Den deduktiva ansatsen i en studie är 

idag den vanligaste inom positivismen (Bryman & Bell, 2017, s. 38, 43). 

 

För forskare som utför en deduktiv studie med ett positivistiskt synsätt är det viktigt att 

all data som samlas in kan kvantifieras. Med detta menas att om datan är av kvalitativ 

art måste den kunna göras om till siffror. Detta då syftet med studien är att testa 

hypoteserna med statistiska metoder. Denna typ av forskning klassificeras som 

kvantitativ. De som istället utför en induktiv studie har ett interpretativistiskt synsätt och 

samlar ofta in data genom intervjuer och observationer. Eftersom deras syfte är att tolka 

och förstå, och därmed ej utföra statistiska metoder, behöver de inte kvantifiera datan. 

Detta klassificeras som kvalitativ forskning (Collis & Hussey, 2014, s. 52). 

 

Denna studie tar sin utgångspunkt i tidigare teorier och följer därför det deduktiva 

angreppssättet. Studien syftar delvis till att samla in kvantitativ data om hur svenska 

börsnoterade företag distribuerar finansiella medel mellan kontanta utdelningar och 

återköp av egna aktier och hur detta utvecklats över tid. Studien syftar även till att 

förklara företagens beslut om utdelning respektive återköp genom inhämtad kvantitativ 

data. Utifrån tidigare teorier har vi formulerat hypoteser som vi genom statistiska tester 

undersöker om vi kan förkasta eller ej. I nedanstående figur visar vi den aktuella studiens 
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tillvägagångssätt för att läsaren ska få en tydligare förståelse av författarnas teoretiska 

inriktning. 

 

 

Typ av studie              Epistemologi             Ontologi                  Angreppssätt 

 
Figur 2: Sammanfattning av studiens teoretiska metod. 

 

 

4.4 Studiens perspektiv 
För att inte något missförstånd ska uppstå hos läsaren av en studie är det av vikt att 

författarna förklarar det perspektiv de haft när de genomförde studien. Utan detta kan 

läsaren skapa sin egen uppfattning om studiens perspektiv, vilket inte behöver 

överensstämma med författarnas. Ett tydligt perspektiv bidrar även till att tydliggöra 

studiens problemformulering och syfte (Bjereld et al., 2009, s. 17). 

 

Denna studie ämnar undersöka om vi kan se en signifikant förändring över tid hos 

företagen i deras beslut angående utbetalningspolicy till sina investerare. Vidare vill vi 

undersöka om de oberoende variablerna årsresultat, lönsamhet, storlek och historisk 

utbetalningspolicy har ett signifikant samband till företagens beslut om utdelning 

respektive återköp av egna aktier. Perspektivet för denna studie är riktat mot investerare 

för att öka deras medvetenhet om vad som styr företagens beslut angående 

utbetalningspolicy på en aggregerad nivå. Investerarna kan ha olika preferenser om 

vilken utbetalningspolicy som föredras. Vissa föredrar en årlig utdelning medan andra 

prefererar den kapitalvinst som uppkommer om företagen istället väljer att ha återköp 

som utbetalningspolicy (Brealey et al., 2011, s. 425–426). 

 

Av de investerare som föredrar att företag gör utdelningar finns det de som föredrar 

höga och konsekventa utdelningar då de ser det som en inkomst (Brealey et al., 2011, s. 

430). Andra investerare föredrar istället lägre utdelningar och att en större andel av de 

finansiella medlen stannar i företaget. Detta på grund av att det finns en skattemässig 

fördel för investerarna att de själva väljer när aktierna ska avyttras och därmed även 

tidpunkten för beskattning (Brealey et al., 2011, s. 435). Studien bidrar således till att 

investerarna får en vidare förståelse för utvecklingen av utbetalningspolicyn i Sverige 

och för vad som påverkar företagen i deras beslut om utdelningar respektive återköp för 

att i största mån välja att investera i företag som optimerar investeringarna utifrån sina 

egna preferenser. Utifrån resultaten från de hypoteser som ämnar testa samband med 

företagens utbetalningspolicy kan investerarna således få information om vad som 

påverkar företagens beslut om utdelningar och återköp. Med denna information kan de 

sedan utifrån de oberoende variablerna välja att investera i företag som passar deras 

preferenser. 

 

 

4.5 Litteratursökning 
I studiens inledningsskede utgick teoriinhämtningen från vår tidigare förförståelse för 

ämnet och den kurslitteratur vi tidigare studerat. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 87) 

bör forskare kritiskt granska den teori som ligger till grund för studien. Hon delar upp 

Kvantitativ 
studie

Positivism Objektivism Deduktion
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det kritiska teorivalet i två delar: teorisökningen och teorianvändningen. Här ska 

redogöras för hur teorisökningen gått till väga. Teorianvändningen kommer diskuteras 

ytterligare i avsnitt 4.6 Källkritik. 

 

För att besvara studiens problemformulering krävs det en pålitlig referenslitteratur med 

hög trovärdighet. För att minska risken för att använda opålitlig data i en studie menar 

Bryman (2011, s. 114) att en forskare bör vara selektiv när man söker litteratur. Vi har 

i denna studie utgått från sökmotorerna Business Source Premier (EBSCO) och Google 

Scholar i sök efter lämpliga teorier för studiens problemformulering och syfte. Vidare 

har vi även använt databasen Diva dels för intressanta uppslag men även för att se till så 

att vår studie är ensam i sitt slag. Sökning av litteratur via Google Scholar har varit till 

god nytta då den specifikt anger hur många gånger de vetenskapliga artiklarna har 

citerats av andra forskare. Genom denna funktion har vi kunnat vara selektiv i valet av 

artiklar. Litteratursökningen via databasen EBSCO har avgränsats till artiklar som 

genomgått kollegial fackgranskning, så kallade peer reviewed artiklar. Vi har även 

funnit en del intressanta vetenskapliga artiklar genom att läsa referenser och 

källhänvisningar i tidigare forskning vilket lett oss vidare till ytterligare relevanta 

artiklar. 

 

I litteratursökningen efter relevant forskning har vi framför allt använt engelska termer 

på grund av att den mesta forskningen bedrivs internationellt. I Tabell 2 visas de mest 

frekventa sökord som använts i litteratursökning via databaserna EBSCO och Google 

Scholar. 

 

 

Tabell 2: Sökord. 

Utdelningar Återköp Variabler 

Dividend policy, Payout 

policy, Dividends, 

Distribution, Distribution 

of incomes, Distribution 

of earnings, Retained 

earnings 

Share repurchases, 

Payout policy, Dividends 

vs. Share repurchases, 

Distribution of incomes, 

Distribution of earnings, 

Share repurchases 

substitute, Substitution 

hypothesis 

Influencing factors, 

Payout policy, Dividend 

policy, Influencing 

variables, Factors 

affecting payout policy, 

Affecting variables 

 

 

4.6 Källkritik 
Som redan nämnts delade Johansson-Lindfors (1993) upp teorivalet i två delar: 

teorisökning och teorianvändning. Vi ska här redogöra för teorianvändning samt 

studiens källkritik. Med källkritik menas enligt Thurén (2013, s. 4) att man kritiskt 

granskar den fakta och litteratur som används i studien för att värdera och säkerställa 

tillförlitligheten. Thurén (2013, s. 7) delar upp källkritiken i olika metodprinciper för att 

kontrollera dess sannolikhet. Dessa källkritiska principer är äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet. 

Med en källas äkthet menas att källan ej är förfalskad och att den är vad den utger sig 

för att vara. En källa som internet är ofta full av ogrundad fakta och enligt Thúren (2013, 

s. 17) är det även vanligt med falska källor inom vetenskapen. Trots att det är svårt att 

avgränsa vad som är falskt och äkta har vi i teorianvändningen eftersträvat forskning 

och litteratur från kända forskare publicerade i välrenommerade finansiella tidskrifter. 
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Litteratursökningen via databaserna har även avgränsats till sökningar via alternativet 

peer reviewed som innebär att artiklarna har genomgått kollegial fackgranskning vilket 

styrker deras trovärdighet (Umeå Universitet, u.å.). Flera av de vetenskapliga artiklar vi 

utgått ifrån är också hänvisade till i vår tidigare kurslitteratur av bland annat Brealey et 

al. (2011, 2014) och Berk & DeMarzo (2014). Flera av forskarna refererar också till 

varandra vilket styrker deras trovärdighet som pålitliga källor.  

 

För att ytterligare säkerställa äktheten har vi utgått från vetenskapliga artiklar med ett 

flertal citeringar vilket styrker dess trovärdighet och äkthet. I nedanstående Tabell 3 har 

vi sammanfattat våra mest använda artiklar samt hur många citeringar de har enligt 

Google Scholars sökfunktion. Tabellen ger en överblick för artiklarnas anseddhet inom 

forskningen och visar på att vi genomgående använt trovärdiga källor i vår studie. 

 

 

Tabell 3: Antal citeringar. 

Vetenskapliga artiklar  Antal citeringar 
 

Myers & Majluf (1984) 

 

Miller & Modigliani (1961) 

Fama & French (2001) 

 

Brav et al. (2005) 

Grullon & Michaely (2002) 

 

Skinner (2008) 

Baker et al. (2001) 

DeAngelo et al. (2008) 

 

 

Jensen (1986) 

Lintner (1956) 

 

 

Black (1976) 

Jagannathan et al. (2000) 

 

DeAngelo & DeAngelo (2006) 

Grullon & Ikenberry (2000) 

 

 

> 20 000 

 

> 3 000 

 

 

> 1000 

 

 

 

> 200 

 

 

Principen tidssambandet innebär att man kritiskt bör granska en källa utifrån hur lång 

tid som gått mellan en specifik företeelse och dess redogörelse (Thurén, 2013, s. 7). 

Eftersom denna princip främst härrör till en kvalitativ metod kommer vi här att utelämna 

denna och istället diskutera en av Johansson-Lindfors (1993) principer för 

teorianvändning – aktualiteten. Att forskningen är aktuell är av betydelse för att 

säkerställa att faktan är tillförlitlig. Dock menar Johansson-Lindfors (1993, s. 89–90) att 

gammal forskning fortfarande kan vara aktuell då den innehåller värdefulla synpunkter 

och resultat. Anledningen att vi har med äldre studier som Lintner (1956) och Miller & 

Modigliani (1961) är på grund av deras värdefulla bidrag till forskningen samt att ämnet 

i stort grundar sig i deras forskning. Vidare anser vi att den litteratur vi utgått från 

angående återköp är aktuell då vi mestadels valt artiklar utarbetade under 2000-talet. 

 

Thurén’s (2013, s. 8) tredje källkritiska princip är källans oberoende som innebär att 

källan ska ”stå för sig själv” och ej vara ett referat från en tidigare källa. Han menar att 

det är viktigt att skilja på primärkällor och sekundärkällor. Primärkällorna är 

ursprungskällan medan sekundärkällornas trovärdighet måste ifrågasättas då de gått i 

flera led (Thurén, 2013, s. 45). Han menar vidare att primärkällor därför är mer 

tillförlitliga än sekundärkällor varför vi i denna studie uteslutande använt oss av primära 

källor i litteratursökningen. 
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Slutligen har vi tendensfrihet som den fjärde källkritiska principen. Tendensfrihet 

innebär att källan är opartisk och inte påverkad av någons personliga, ekonomiska eller 

politiska intressen (Thurén, 2013, s. 8). Denna princip anser vi uppfylls genom att vi 

använt kollegialt granskade artiklar från välkända forskare och tidskrifter vilket stärker 

deras opartiskhet. 
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5. Praktisk metod 
 

I följande kapitel ska vi redogöra för studiens praktiska tillvägagångssätt. Kapitlet 

börjar med att beskriva studiens forskningsdesign samt population och urval. Vidare 

kommer vi beskriva datainsamling, databearbetning samt variabeldefinitioner. 

Slutligen kommer kapitlet redogöra för vilka statistiska metoder som tillämpats. 

 

 

5.1 Forskningsdesign 
Forskningsdesignen delas enligt Lantz (2014, s. 25) upp i två huvudsakliga studietyper; 

observationsstudie och experimentell studie. Det är undersökningens syfte som i 

huvudsak bestämmer vilken typ av studie som ska genomföras. Med observationsstudie 

menas att man objektivt studerar omvärlden utifrån data som samlas in utan att man 

själv påverkar kontexten. I motsats till detta innebär en experimentell studie att datan 

istället samlas in genom att man utifrån undersökningens syfte placerar observationerna 

i en önskad kontext (Lantz, 2014, s. 25). Eftersom den här studien undersökt och 

beskrivit utbetalningspolicyn hos svenska large cap företag har den tagit formen av en 

observationsstudie. 

 

Forskningsdesignen kan även delas in i ytterligare underkategorier beroende på studiens 

tidsaspekt (Lantz, 2014, s. 27). För att studera utdelningar och återköp över en 

tioårsperiod gjordes en tidsseriestudie där vi samlade in data över flera tidsperioder. 

Motsatsen till en tidsseriestudie är en tvärsnittsstudie som istället studerar data insamlad 

vid en och samma tidpunkt (Lantz, 2014, s. 28). Vi har i vår studie även tillämpat en 

tvärsnittsdesign när vi undersökt om de oberoende variablerna har ett samband med de 

beroende variablerna utdelning samt återköp för ett specifikt år, det vill säga 2016. Vad 

som förklarar företagens utbetalningspolicy grundar sig därmed på data inhämtad från 

en och samma tidpunkt och kan följaktligen ändras över tid. 

 

 

5.2 Population 

När en studie ska utföras är det vanligt att ett urval görs ur en större population. En 

population är samlingsnamnet för alla respondenter som man vill göra undersökningen 

på. Att göra en totalundersökning på samtliga inom populationen är det optimala i en 

studie då det inte råder någon osäkerhet kring om det finns några avvikelser från det 

verkliga resultatet. Det är dock i många fall inte möjligt att studera samtliga 

respondenter då det skulle vara både kostsamt och tidskrävande. Därför väljer många 

forskare att göra ett slumpmässigt urval för att sedan kunna generalisera resultatet på 

den totala populationen (Bryman, 2011, s. 178–179; Lantz, 2014, s. 101–102; Moore, 

2010, s. 150).  

 

Vi har i vår studie avgränsat oss och undersökt de företag som är noterade på 

Stockholmsbörsens segment large cap. Eftersom vi gjort denna avgränsning är detta vår 

totala population. Då vi hämtat all data från databaser och publicerade årsredovisningar 

så har inte kostnadsaspekten varit ett problem för oss och vi har därför kunnat utföra en 

totalundersökning och inte behövt begränsa oss till ett urval. 
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Listan på vilka företag som ingår i undersökningen kallas för studiens urvalsram 

(Moore, 2010, s. 153). Eftersom vår studie är en totalundersökning innebär det att listan 

består av alla företag noterade på Stockholmsbörsens segment large cap. I detta fall 

betyder det att urvalsramen är samma som målpopulationen (Lantz, 2014, s. 102). Då 

alla företag ingår i listan så undgår vi risken att göra ett urvalsfel där urvalet inte är 

representativt för populationen. Det finns dock en annan osäkerhetskälla att ta hänsyn 

till som potentiellt kan störa undersökningen, nämligen om vi har ett täckningsfel i 

urvalsramen över populationen. Ett täckningsfel kan vara att listan antingen har en över- 

eller undertäckning (Lantz, 2014, s. 115–116). Övertäckning skulle här innebära att vi 

tagit med företag som egentligen inte tillhör large cap listan. Undertäckning skulle 

istället innebära att vi inte fått med alla företag som bör vara med i listan. För att undvika 

över- och undertäckning skapades en lista vid datainhämtningen som sedan jämförts 

med Stockholmsbörsens lista på företag noterade på large cap. Hur vi vidare arbetat för 

att undvika över- och undertäckning förklaras i avsnitt 5.4. 

 

 

5.3 Datainsamling 
Enligt Lantz (2014, s. 47, 52) finns flera olika metoder för insamling av data. Han delar 

upp metoderna under primärdata och sekundärdata. Primärdata kan samlas in genom 

enkäter, intervjuer eller direkta observationer och innebär att det är första gången den 

samlas in för en specifik undersökning. Sekundärdata innebär istället att man utgår från 

tidigare inhämtad data så som officiell statistik, facklitteratur och databaser.  

 

Denna studie utgår huvudsakligen från sekundärdata inhämtad från databaser. 

Företagens aggregerade utdelningar har inhämtats via databasen Thomson Reuters 

Datastream för studiens valda tioårsperiod (2007–2016). Datastream är en bred 

finansiell databas som täcker upp flera länders ekonomiska data och nyheter för att 

övervaka och analysera information (Thomson Reuters, u.å.). Vid datainsamlingen 

märkte vi att det saknades information om företagens återköp i Datastream. Detta har 

inneburit att datainsamling för företagens återköp istället gjorts via ett extensivt 

manuellt arbete genom att undersöka alla företagens årsredovisningar för hela 

tioårsperioden, vilket totalt resulterade i över 600 årsredovisningar.  

 

Insamling av data för de oberoende variablerna årsresultat, storlek, lönsamhet och 

historisk utbetalningspolicy fanns även att tillgå via nämnda databas Thomson Reuters 

Datastream. Förteckning över dessa variablers koder i Datastream finns tillgängliga i 

Appendix 1. Med dessa variabler har vi undersökt vad som påverkar företagens beslut 

om utbetalningspolicy för år 2016. Vi har därför samlat in data för årsresultat, storlek 

och lönsamhet för det aktuella året. Vi har även samlat in data för de oberoende 

variablerna lönsamhet och årsresultat för 2015 då beslut om utdelning och återköp ofta 

fattas på årsstämman som grundas på siffror från föregående år. DeAngelo et al. (2006, 

s. 237) fann i deras studie att föregående års siffror hade en högre koefficient än 

innevarande år varför vi i denna studie kommer fokusera på årsresultat och lönsamhet 

från år 2015, men även testa för år 2016. Historisk utbetalningspolicy grundar sig på 

företagens återköp och utdelningar från föregående år och har i detta fall samlats in för 

år 2015. Ytterligare data för företagens årsresultat och marknadsvärden över hela 

tioårsperioden har samlats in via Datastream för att presentera resultaten i enlighet med 

Grullon & Michaely (2002, s. 1655), se vidare avsnitt 5.6.1. 
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I linje med studiens syfte och de avgränsningar som tillämpats avgränsades sökningen i 

Thomson Reuters Datastream till att omfatta företag listade på Stockholmsbörsens 

segment large cap. Detta gjordes genom att skapa en egen lista i Datastream. Listan 

innefattade alla noterade företag vid tidpunkten för datainhämtningen (2018-03-20) 

samt alla företag som avnoterats från Stockholmsbörsen sedan 2007. Av dessa var det 

11 företag som tillkom efter studiens undersökningsperiod varför de exkluderades från 

listan. Under den givna tioårsperioden mellan åren 2007–2016 var det 12 företag som 

försvann från segmentet large cap och 25 företag som tillkom. Dessa justeringar gjordes 

i datamaterialet eftersom studiens population ändras över tid. Vidare bearbetning av data 

ges i nästa avsnitt. 

 

 

5.4 Databearbetning 

Efter insamlandet av data måste materialet bearbetas för att det sedan ska vara enkelt att 

använda i den fortsatta undersökningen (Lantz, 2014, s. 23). Vi använde 

kalkylprogrammet Excel för att strukturera datamaterialet för att få en bättre överblick 

över datan. 

 

All datainsamling via Thomas Reuters Datastream har samlats in till Excel. Vi har 

genomfört omfattande databearbetning för att se till att populationen för hela 

tidsperioden varit korrekt och att inga företag saknas eller att företag som ej ska vara 

med ändå är det. Eftersom listan på företag som använts utgick från large cap listan i 

mars 2018 innebar det att flera företag tillkommit på large cap efter vår 

undersökningsperiod (2007–2016), varpå vi uteslutit dessa företag då de ej tillhör 

rampopulationen. För att kontrollera att de tillkom efter undersökningsperioden har vi 

granskat företagens introduktionsdatum på Stockholmsbörsens large cap lista via 

Finansportalens hemsida (www.finansportalen.se) samt säkerställt detta genom att 

kontrollera mot finansiella artiklar från Dagens Industri samt Affärsvärlden. 

 

Då alla företag som under tidsperioden 2007–2016 avnoterats från Stockholmsbörsens 

segment large cap inkluderats i vår lista gjorde det att vi även fått med de företag som 

tidigare ingick i populationen men som sedan avregistrerats av olika anledningar så som 

att de gått i konkurs, blivit uppköpta eller sammanslagna med andra företag, eller helt 

enkelt avslutat verksamheten. Eftersom Datastream har baserat sökningen och tagit in 

siffror för alla företag som fanns listade på large cap i mars 2018 har vi felaktigt fått in 

data för flera företag som egentligen inte tillhört populationen under olika år. En del av 

företagen har alltså funnits listade på någon av Stockholmsbörsens andra segment small 

eller mid cap och omklassificerats till large cap under vår aktuella period. Detta har 

alltså Datastream inte tagit hänsyn till vilket inneburit att vi även här manuellt gått 

igenom hela listan av företag för att säkerställa vilken tidpunkt de introducerades på 

large cap. Detta har gjorts genom samma metod via Finansportalens hemsida 

(www.finansportalen.se) samt säkerställt detta genom att kontrollera mot finansiella 

artiklar. För de aktuella företag som klivit upp från mid till large cap har vi därför 

exkluderat data för de tidigare åren. Allt för att säkerställa att populationen stämmer för 

hela tidsperioden och att det inte finns några systematiska fel i form av över- eller 

undertäckning i datan.  

 

För 13 av de totalt 86 företagen som fanns noterade på Stockholmsbörsens segment 

large cap mellan åren 2007–2016 redovisar de all sin finansiella information i annan 

valuta än i svenska kronor. Datastream har inte heller tagit hänsyn till detta utan endast 
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tagit in de siffror som fanns tillgängliga. För att åtgärda detta problem har vi också här 

utfört ett genomgripande arbete för att se till så att alla siffrorna i datat är korrekta. Vi 

har för alla företag i listan kontrollerat mot årsredovisningarna vilken slags valuta som 

de redovisar sina resultat i. Vi har sedan för alla företag som har en annan valuta 

omvandlat dessa siffor på hemsidan Valuta.se (www.valuta.se) för samma datum alla 

år, det vill säga 31 december.  

 

Vid användning av sekundärdata menar Saunders et al. (2012, s. 320) att det finns risk 

att datakvaliteten ej är lika bra som för primärdata. Vid undersökning av datat märkte vi 

att siffrorna för ett av företagen som vi fått in från Datastream inte stämde överens med 

företagets årsredovisningar. Vi valde då att utgå från företagets rapporterade siffror och 

har manuellt gått in och ändrat siffrorna till vad som står i årsredovisningarna. På grund 

av att Datastream hade fått in fel siffror för detta företag gjorde vi omfattande kontroller 

och stickprov av flera andra företag för att säkerställa att alla inhämtade variabler 

stämmer överens med företagens årsredovisningar. 

 

På grund av att studien i enlighet med vår problemformulering och syfte är en 

totalundersökning av Stockholmsbörsens segment large cap innebär detta att inga större 

bortfall skett. Enligt Lantz (2014, s. 173) innebär bortfall att det från studiens urvalsram 

finns individer eller i detta fall företag som inte kommit med i den slutliga 

undersökningen. Han menar att bortfall kan innebära stora systematiska fel och att det 

därför är viktigt för resultatens kvalitet att föra en bortfallsdiskussion (Lantz, 2014, s. 

173). Stora bortfall kan helt eller delvis ske då individer väljer att inte delta eller helt 

enkelt missat att de är med i urvalsramen av olika anledningar. Även de fall då individer 

väljer att inte besvara en specifik fråga i till exempel en enkätundersökning eller intervju  

innebär det ett delvist bortfall (Lantz, 2014, s. 173–175). Denna risk är dock inget som 

påverkar resultaten i denna studie då vi använder oss av sekundärdata samt att studien 

är en totalundersökning. Listan på företag har kontrollerats mot Nasdaq för att se till så 

vi ej missat något företag.  

 

 

5.5 Variabeldefinitioner 
I enlighet med teorin har vi i den aktuella studien testat förklaringsvariablerna 

årsresultat, lönsamhet, storlek och historisk utbetalningspolicy mot de beroende 

variablerna utdelning och återköp. När vi valt variabler har vi utgått från vad som kan 

anses vara vedertagna faktorer som påverkar utbetalningspolicy från flera olika forskare. 

Detta har inneburit att variablerna ofta haft olika definitioner i olika studier. För att ge 

läsaren av studien en förståelse för vilken data som hämtats in och vad vi faktiskt testat 

kommer vi här ge en förklaring av de definitioner vi utgått ifrån för alla beroende och 

oberoende variabler. 

 

5.5.1 Beroende variabler 
När tidigare studier har analyserat återköp har de inte varit eniga i vad som ska ingå vid 

insamlandet av data. Fama & French (2001, s. 37) valde att samla in data för återköp 

genom att titta på förändringen av företagens innehav av egna aktier. Detta 

tillvägagångssätt fick dock kritik av Grullon & Michaely (2002, s. 1664) som menar att 

detta sätt att mäta skulle inkludera både emittering av nya aktier och utbetalningar till 

anställda i form av incitamentsprogram. Grullon & Michaely (2002, s. 1665) valde 

istället att i likhet med Stephens & Weisbach (1998, s. 318) mäta återköpen genom att 
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samla in data angående de totala betalningar för egna aktier som företagen gjort över 

året. Att titta på förändringen av företagens innehav av egna aktier är det mått som har 

störst risk för systematiskt fel (Stephens & Weisbach, 1998, s. 321). Grullon & Michaely 

(2002, s. 1665) insamlade data endast för företagens stamaktier. Detta tillvägagångssätt 

skiljer sig från de tidigare forskarna Jagannathan et al. (2000, s. 360) som inkluderade 

både stamaktier och preferensaktier i deras datamaterial. Grullon & Michaely (2002, s. 

1654) menade dock att denna skillnad inte kom att påverka deras studie. Vi har i vår 

studie valt att använda oss av det mått som inkluderar både stam- och preferensaktier då 

det varit det mått som funnits tillgängligt via databasen Datastream och som stämt 

överens med angivna siffror i företagens årsredovisningar. Detta har inneburit att vi även 

tagit siffrorna för återköp av egna aktier netto mot om företagen under samma år avyttrat 

tidigare återköpta aktier. Anledningen till att vi tog återköp i netto var att ett flertal 

företag redovisar sina siffror på detta sätt i deras årsredovisningar.  

 

Grullon & Michaely (2002, s. 1654) mätte i likhet med återköp även utdelningar som 

den totala summan utdelning tillgänglig för endast ägarna av stamaktier. Dock har vi 

valt att definiera utdelningar som den totala summan kontant utdelning till både stam- 

och preferensaktier i likhet med Jagannathan et al. (2000, s. 369). Detta för att se till så 

att de beroende variablerna blivit hanterade på ett liknande sätt. 

 

5.5.2 Oberoende variabler 
Då vi i den deskriptiva delen av resultatet ämnat presentera utvecklingen av utdelningar 

och återköp i enlighet med Grullon & Michaely (2002, s. 1655) har vi även samlat in 

data för företagens marknadsvärde över hela tioårsperioden. Här har vi i likhet med 

Grullon & Michaely (2002, s. 1654) definierat marknadsvärde som det totala värdet av 

företagets aktier i slutet av vardera år. Även variabeln årsresultat har vi i likhet med 

Grullon & Michaely (2002, s. 1654) definierat som årets resultat hos företagen. 

Eftersom det enligt årsredovisningarna ges mandat vid bolagsstämmorna att göra 

utdelning samt återköp på basis av förra årets resultat kommer vi testa att mäta både 

innevarande och föregående års resultat (i detta fall 2016 och 2015).  

 

Som redan rapporterats i teoriavsnittet fann DeAngelo et al. (2006, s. 229) och Fama & 

French (2001, s. 4) att de oberoende variablerna lönsamhet och storlek påverkar ett 

företags utbetalningspolicy. Fama & French (2001, s. 12) mäter lönsamhet som 

förhållandet mellan årsresultat och totala tillgångar medan DeAngelo et al. (2006, s. 

237) mäter lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital (ROA) för både innevarande och 

föregående år. Här har vi i den aktuella studien i enlighet med DeAngelo et al. (2006, s. 

237) valt att definiera lönsamhet som ROA (Return On Assets), och tagit in siffror för 

innevarande samt föregående år (2016 och 2015) för att testa mot utbetalningspolicy. 

Denna studie kommer fokusera på siffror från 2015 för de oberoende variablerna 

årsresultat och lönsamhet eftersom beslut om utdelningar och återköp ofta fattas på 

bolagsstämman som baseras på siffror från föregående år, samt att DeAngelo et al. 

(2006, s. 237) fann en högre koefficient för siffror från föregående år än för innevarande 

år.  

 

Variabeln storlek som ämnar mäta hur stort ett företag är i relation till andra företag har 

vi mätt som storleken på företagens totala tillgångar i balansräkningen. Detta i enlighet 

med hur både DeAngelo et al. (2006, s. 231) och Fama & French (2001, s. 17) mäter 

storlek. 
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Med historisk utbetalning har vi definierat utdelningar och återköp så som presenterats 

i ovanstående avsnitt om beroende variabler. Total kontant utdelning till stam- och 

preferensaktier respektive summan av totala återköp för både stam- och preferensaktier. 

Vad som egentligen menas med historisk utbetalningspolicy benämner DeAngelo et al. 

(2006, s. 237) som föregående års utbetalning. Vi kommer därmed hantera historisk 

utbetalning som totala summan utdelningar respektive återköp för år 2015.  

 

Alla definitioner för studiens beroende och oberoende variabler sammanfattas nedan: 

 

 

Utdelningar: Total summa av kontanta utdelningar till både stam- och 

preferensaktier. 

 

Återköp: Total summa betalningar för egna aktier netto mot avyttring av 

tidigare återköpta aktier. Detta mått inkluderar återköp av både 

stam- och preferensaktier 

 

Årsresultat: Årets resultat utifrån företagens årsredovisning. 

 

Lönsamhet: Räntabilitet på totalt kapital (ROA). 

 

Storlek: Företagens totala tillgångar i balansräkningen. 

 

Historisk  

utbetalningspolicy: 

 

Utdelningar och återköp från föregående år (2015). 

 

 

5.6 Statistiska metoder 
Som vi tidigare beskrivit är denna studies syfte uppdelat i tre delar. För att undersöka 

och besvara vår problemformulering samt våra hypoteser har vi använt olika statistiska 

metoder. Vidare har alla studiens statistiska test utförts i programvaran STATA. 

 

5.6.1 Deskriptiv statistik 
För att undersöka hur företag noterade på Stockholmsbörsens segment large cap har 

distribuerat finansiella medel mellan kontanta utdelningar och återköp av egna aktier 

över tioårsperioden 2007-2016 valde vi att i likhet med Grullon & Michaely (2002) visa 

den deskriptiva statistiken på en aggregerad nivå. En undersökning som visas deskriptivt 

kan även kallas för en beskrivande undersökning och används för att visa resultatet på 

ett kartläggande sätt (Berg et al., 1978, s. 12). Grullon & Michaely (2002, s. 1655) visade 

i sin studie hur ett urval av amerikanska företag utvecklats över tidsperioden 1972-2000 

gällande deras distribution av utdelning och återköp. För att beskriva detta har de i en 

tabell satt dessa utbetalningssätt i relation till företagens årsresultat och marknadsvärde 

samt dividerat återköpen genom utdelningarna för att se hur kvotvärdet förändras. Vi 

replikerar i denna studie detta tillvägagångssätt för att beskriva utvecklingen av hur 

företag noterade på Stockholmsbörsen distribuerar finansiella medel genom utdelning 

och återköp. 
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5.6.2 Kontroll av normalfördelning 
Innan man beslutar vilken typ av testmetod som ska tillämpas i en studie bör en kontroll 

av normalfördelning utföras. Ett lämpligt sätt att undersöka fördelningen är genom att 

skapa ett histogram (Saunders et al., 2012, s. 495). Vi utförde denna kontroll som visade 

att vår insamlade data var positivt snedfördelat vilket tyder på att datan inte har en 

normalfördelning. I datamaterialet fanns ett antal företag som har extrema värden vilket 

skapar denna fördelning. Detta är den vanligaste typen av snedfördelning som ses vid 

insamling av data (Moore, 2010, s. 18). För att undersöka vilken påverkan de företag 

med de högsta värdena har på vår fördelning testade vi att utesluta de tre företag som 

hade utdelningar över 15 miljarder kronor (Mdkr), vilket var högt över både medelvärde 

och median. Vi undersökte sedan på ett liknande sätt återköp där ett företag med ett 

extremvärde över 11 mdkr uteslöts. Att ta bort enskilda observationer som avviker stort 

är vanligt inom statistik då dessa kan ha en stor påverkan för resultatet (Lantz, 2014, s. 

130–131). Dessa bearbetningar av datamaterialet visade sig inte förändra våra 

snedfördelningar och vi valde då att ta med alla företag i vår fortsatta undersökning. Om 

man utesluter observationer finns en risk att man tar bort väsentlig information och detta 

är något man bör vara försiktig med att göra (Lantz, 2014, s. 132).  

 

Ett annat sätt att testa för normalfördelning är att utföra ett Shapiro-Wilks test som visar 

sannolikheten att datan genom slumpen skiljer sig från normalfördelning. Med ett P-

värde på 0.05 eller lägre betyder det att datan inte är normalfördelad (Saunders et al., 

2012, s. 510-512). Även detta test visade att vårt insamlade data inte var normalfördelat. 

 

5.6.3 Wilcoxon’s rangsummetest 
Då vi konstaterat att datamaterialet inte har en normalfördelning så är ett icke-

parametriskt test lämpligt för att besvara studiens hypoteser om det skett en signifikant 

förändring av utbetalningspolicy över den valda tioårsperioden. Enligt Lantz (2014, s. 

143) kan man riskera att begå systematiska fel om man använder en parametrisk metod 

att analysera icke normalfördelat datamaterial. Vi har i vår undersökning därför valt att 

använda Wilcoxon’s rangsummetest som är ett icke-parametriskt test. Detta är enligt 

Carlsson & Rönér Douhan (1993, s. 56) ett bra alternativ när man inte kan använda sig 

av ett parametriskt test.  

 

Då det fanns en risk att det under specifika år kan förekomma extrema värden har vi 

utfört Wilcoxon’s rangsummetest först genom att testa året 2007 mot året 2016, och 

sedan skillnaden mellan de genomsnittliga utdelningarna respektive återköpen över 

2007–2011 mot 2012–2016. Vi kunde därefter se om någon skillnad mellan testerna 

förelåg.  

 

Som vi tidigare nämnt visade Baker et al. (2001, s. 34) att ett företags utdelningspolicy 

kan skilja sig åt mellan finansiella och icke-finansiella företag. Vi har därför skapat en 

lista där företagen antar värde 1 om de tillhör den finansiella sektorn och värde 0 om det 

tillhör någon annan kategori. På så sätt kunde vi testa att utesluta företag inom den 

finansiella sektorn för att se om resultatet förändrades. Med finansiella företag menas 

banker, försäkringsbolag, fastighetsföretag samt företag inom finansiella tjänster 

(Financial Times Stock Exchange, 2012). 

 

Vid en hypotesprövning vill man med en viss nivå av säkerhet konstatera att ett värde 

är avvikande. Inför den statistiska analysen så bör man ha bestämt vilken signifikansnivå 
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man utför testen på. Vilken nivå man använder bestäms oftast utav praxis inom 

forskningsområdet man studerar. Vanligast inom det samhällsvetenskapliga området är 

en signifikansnivå på 5% (Lantz, 2014, s. 84–85). Detta är den nivå vi använt i denna 

undersökning då tidigare forskare ej specificerat någon annan nivå i sina studier. 

 

5.6.4 Regressionsanalyser 
För att testa studiens hypoteser om de oberoende variablerna har ett samband med de 

beroende variablerna utdelning och återköp har både enkla linjära och logistiska 

regressionsanalyser använts i likhet med tidigare forskares (Brav et al., 2005; DeAngelo 

et al., 2006; Fama & French, 2001; Skinner, 2008) tillvägagångssätt. Yan & Su (2009, 

s. 1) menar att regressionsanalysen är en av de äldsta metoderna för att undersöka 

samband mellan två eller flera variabler.  

 

Vid utförandet av regressionsanalyserna har vi använt den statistiska programvaran 

STATA där vi studerat den beroende variabeln utdelning mot de oberoende variablerna 

årsresultat, lönsamhet, storlek och historisk utdelning. Först utfördes enkla linjära 

regressionsanalyser för att studera varje enskild variabels samband. Sedan testades alla 

oberoende variabler tillsammans i multipla regressionsanalyser för att testa om vi fick 

en skillnad i resultat. Vi undersökte sedan på samma sätt den beroende variabeln återköp 

mot de oberoende variablerna med skillnaden att vi nu använde historiska återköp 

istället för historisk utdelning. Varje regressionsanalys har även testats med och utan 

finansiella företag.  

 

 

Våra enkla linjära regressioner antar modellen: 

 

Y = β0 + β1X1 + ε 

 

Y = Utdelning respektive Återköp 

X1 = Oberoende variabel beroende på regression  

(Årsresultat, Lönsamhet, Storlek, Historisk utbetalningspolicy) 

ε = Slumpvariabel 

 

Vår multipla regression antar modellen:  

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ε   

 

Y1 = Utdelning respektive Återköp 

X1 = Årsresultat 

X2 = Lönsamhet 

X3 = Storlek 

X4 = Historisk utdelning respektive Historiska återköp 

ε = Slumpvariabel 

 

 

En logistisk regressionsanalys innebär att man testar en beroende variabel som bara kan 

anta två olika värden (Moore, 2010, s. 621). Vi har då gjort om de beroende variablerna 

utdelning och återköp till binära variabler där ett företags utdelning antagit värdet 1 om 

de gjort utdelning och värdet 0 om de ej gjort en utdelning under år 2016. På samma sätt 
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antog den binära variabeln återköp värdet 1 om företaget gjort återköp och värdet 0 om 

de ej gjort återköp under år 2016. Vi studerar i och med detta huruvida vi på en 

signifikant nivå kan säga att företagens beslut om utbetalningspolicy baserar sig på 

vilken utbetalningspolicy de hade året innan.  

 

I samband med att regressionsanalyserna utförts har även modellens förklaringsgrad 

observerats. Förklaringsgraden betecknas R2 och visar hur stor del av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende variablernas variation i en modell 

(Lantz, 2014, s. 70; Moore, 2010, s. 599). Vi observerade även de oberoende 

variablernas koefficienter. Dessa visar hur stor påverkan en oberoende variabel har på 

den beroende variabeln (Moore, 2010, s. 104). 

 

5.6.5 Multikollinearitet 
När en studie utförs med ett flertal oberoende variabler finns det risk för att det finns en 

underliggande korrelation mellan dessa, vilket betyder att variablerna inte är oberoende 

av varandra. Detta kallas för multikollinearitet och kan påverka resultatet av en studie 

(Moore, 2010, s. 610).  

 

För att kontrollera om det föreligger multikollinearitet mellan oberoende variabler kan 

man skapa en korrelationsmatris och se hur starkt samband som finns mellan två 

variabler. Matrisen visar variablernas korrelationskoefficient som antar ett värde på en 

skala mellan +1 och -1. Om värdet är +1 betyder det att det finns en perfekt positiv 

korrelation mellan variablerna och vid värdet -1 finns det en perfekt negativ korrelation. 

Om värdet är 0 betyder det att det inte finns något samband mellan de båda variablerna 

och att det finns ett perfekt oberoende (Lantz, 2014, s. 68–69; Saunders et al., 2012, s. 

521). För att undersöka om det föreligger multikollinearitet på en signifikant nivå mellan 

de oberoende variablerna har vi skapat en korrelationsmatris genom Spearman’s 

rangkorrelation. Spearman’s rangkorrelation är det mått som används då någon av 

variablerna är rangordnade (Saunders et al., 2012, s. 521). Vi har i denna studie använt 

detta mått då vi rangordnat våra beroende variabler eftersom vårt datamaterial inte har 

en normalfördelning.  

 

Ett annat sätt att kontrollera om det föreligger multikollinearitet är att undersöka om de 

oberoende variablerna har höga VIF-värden (Variance Inflation Factor). Om VIF-värdet 

överstiger 10 tyder det på att det råder multikollinearitet mellan variablerna (Moore, 

2010, s. 610). Vi har i denna studie testat de oberoende variablernas VIF-värde i 

samband med att vi gjort de multipla regressionsanalyserna på datamaterialet. 

 

 

5.7 Metoddiskussion 
För att i denna studie stärka trovärdigheten vill vi här självkritiskt granska det praktiska 

tillvägagångssättet. Vi vill även uppmärksamma läsaren på att en studies praktiska 

metodval kan komma att påverka resultaten och därmed slutsatserna på olika sätt. 

Vidare vill vi diskutera vilka olika typer av felkällor studien kan påverkas av. 

 

När vi valt variabler har vi utgått från vad som kan anses vara vedertagna faktorer som 

påverkar utbetalningspolicy från flera olika forskare. Detta har inneburit att variablerna 

ofta haft olika definitioner i olika studier. Det är alltså inte bara en tidigare studie utan 

en kombination av flera som stått till grund för hur vi i denna studie definierat 
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variablerna. Denna selektivitet kan ha inneburit att det finns en viss risk för systematiska 

fel i det insamlade datamaterialet. Det kan även finnas systematiska fel i variablerna då 

användningen av sekundärdata kan innebära att inhämtade variabler inte riktigt stämmer 

överens med den aktuella studiens syfte (Saunders et al., 2012, s. 319). 

 

När forskare strukturerar sin data finns det en risk för bearbetningsfel. Det finns tre olika 

fel som kan uppstå och det handlar om kodningsfel, stansningsfel och tabuleringsfel 

(Lantz, 2014, s. 117). Då vi inhämtat data från databasen Datastream och inte behövt 

koda någon data, så som exempelvis är brukligt vid en enkätundersökning, har vi 

undgått att studien skulle påverkas av kodningsfel. Stansningsfel innebär att det kan 

uppstå fel då insamlad information läggs in och hanteras i datorprogram (Lantz, 2014, 

s. 117). I detta fall innebär det att datamaterialet kan vara föremål för systematiska fel 

då vi samlat in en stor del av datat via årsredovisningar och skrivit in dessa manuellt i 

Excel. En annan risk vår studie kan ha varit utsatt för är att vi skulle gjort tabuleringsfel. 

Detta skulle inneburit att vi hanterat de statistiska programmen på ett felaktigt sätt och 

att analysen påverkats på grund av detta. För att minimera denna risk har vi använt oss 

av statistikprogrammet STATA och provkört ett flertal tester vid olika tillfällen för att 

se till att resultaten varit desamma. Det kan också förekomma fel i bearbetningen av 

data på grund av den mänskliga faktorn då detta även gjorts manuellt i Excel. 

 

Då den aktuella studien testat olika hypoteser leder det till att man bör förkasta eller 

acceptera nollhypotesen (Saunders et al., 2012, s. 512). Enligt Saunders et al. (2012, s. 

513) kan det dock uppstå felaktigheter när man drar slutsatser från de statistiska testerna. 

Dessa är så kallade typ I och typ II fel (Saunders et al., 2012, s. 513). Typ I fel innebär 

att man felaktigt förkastar nollhypotesen trots att den är sann och därmed istället 

accepterar alternativhypotesen. Detta skulle i denna studie innebära att vi felaktigt drar 

slutsatser om att det exempelvis finns signifikanta samband mellan specifika oberoende 

och beroende variabler trots att det i själva verket inte gör det. Till skillnad från typ I fel 

innebär typ II fel att man accepterar nollhypotesen trots att den snarare bör förkastas. 

Detta innebär istället att det finns en viss risk att vi drar slutsatser om att det inte finns 

något signifikant samband trots det faktiskt gör det. Enligt Lantz (2014, s. 89) är 

signifikansnivån ett mått på hur stor risk det är att man gör ett typ I eller ett typ II fel. 

Risken för att man förkastar en sann nollhypotes minskar med en lägre signifikansnivå. 

Samtidigt innebär en lägre signifikansnivå att det krävs mycket starkare bevis för att 

förkasta nollhypotesen. Lantz (2014, s. 89) menar att detta är en avvägning mellan en 

låg signifikansnivå (t.ex. 1%) för att säkra mot att man förkastar nollhypotesen trots att 

den är sann (typ I fel) mot en högre signifikansnivå (t.ex. 5%) för att säkra mot att man 

behåller en nollhypotes som egentligen är falsk (typ II fel). I den här aktuella studien 

har vi utgått från praxis inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet och valt en 

signifikansnivå på 5%. Detta innebär att det finns en femprocentig risk att vi i den 

aktuella studien faktiskt gör ett typ I fel. 
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6. Resultat 
 

I detta kapitel kommer vi först deskriptivt redogöra för hur utbetalningspolicyn ser ut 

hos svenska large cap företag samt hur det har utvecklats det senaste decenniet. Vidare 

kommer resultaten från de första två hypoteserna redovisas. Kapitlet visar även 

deskriptiv statistik för de oberoende variablerna samt resultaten från resterande 

hypoteser. 

 

 

6.1 Deskriptiv statistik 
I nedanstående Tabell 4 finns en kort sammanfattning av företagens aggregerade 

medelvärden, medianer, standardavvikelser samt minimum- och maximumvärden 

uppdelat mellan utdelningar och återköp. De två vänstra kolumnerna visar år samt antal 

observationer, det vill säga antal företag på Stockholmsbörsens large cap lista under 

respektive år. Att det är olika många observationer under vardera år beror på att large 

cap listan är under ständig förändring. 

 

 

Tabell 4: Deskriptiv statistik. Visas i mdkr. 

    Utdelningar Återköp 

År Obs Medelv. Median Std.av Min Max Medelv. Median Std.av. Min Max 

2007 61 2,72 0,87 5,04 0 28,29 1,2 0 4,65 -0,09 26,6 

2008 57 2,97 1,02 4,41 0 21,23 0,29 0 0,9 0 4,81 

2009 55 1,99 0,52 3,63 0 21,46 0,09 0 0,37 -0,003 2,6 

2010 56 2,02 0,64 3,89 0 22,85 0,44 0 2,41 -0,66 17,7 

2011 56 3,05 1,12 4,69 0 26,05 1,25 0 5,78 -0,09 41,6 

2012 57 2,98 1,1 4,33 0 23,9 0,37 0 2,29 -0,09 17,2 

2013 57 3,11 1,1 4,47 0 22,53 0,04 0 0,16 -0,12 0,96 

2014 61 3,25 1,04 5,18 0 27,5 0,25 0 1,17 -0,53 7,84 

2015 66 3,35 0,95 5,57 0 29,11 0,37 0 1,75 -0,18 12,4 

2016 74 3,07 0,84 5,59 0 32,41 0,24 0 1,39 -0,06 11,8 

 

 

Viktigt att notera här är att medelvärdena för både utdelningar och återköp genomgående 

är högre än medianen. Detta beror på att datamaterialet är positivt snedfördelat där ett 

antal företag med mycket höga utdelningar och återköp drar upp medelvärdena. Istället 

kan man titta på medianen för att få en mer representativ bild över företagens 

genomsnittliga utdelningar och återköp för hela large cap listan. Standardavvikelserna 

visar även att det är en stor varians i siffrorna. Enligt Lantz (2014, s. 65) är 

standardavvikelsen det mått som förklarar den genomsnittliga spridningen runt 

medelvärdet i ett insamlat datamaterial. Anledningen till att återköp har negativa 

minimumvärden är på grund av att siffrorna redovisas netto mot om företagen samma 

år avyttrat tidigare återköpta aktier. 

 

I Tabell 5 nedan visas årsvisa aggregerade årsresultat, utdelningar och återköp för 

företag listade på Stockholmsbörsens segment large cap. De aggregerade siffrorna visas 
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även som kvoter i förhållande till varandra samt till företagens aggregerade 

marknadsvärde. 

 

 

Tabell 5: Utveckling av utdelning och återköp. Visas i mdkr. 

År 

Års-

resultat Utdelning Återköp 

Utdelning/ 

Årsresultat 

Återköp/ 

Års-

resultat 

Utdelning/ 

Marknads-

värde 

Återköp/ 

Marknads-

värde 

Återköp/ 

Utdelning 

2007 322,84 165,66 73,49 51,31% 22,76% 3,92% 1,74% 44,36% 

2008 170,03 169,30 16,52 99,57% 9,72% 6,56% 0,64% 9,76% 

2009 233,71 109,44 4,76 46,83% 2,04% 2,99% 0,13% 4,35% 

2010 368,38 113,14 24,58 30,71% 6,67% 2,59% 0,56% 21,73% 

2011 285,74 170,91 70,01 59,81% 24,50% 4,60% 1,89% 40,96% 

2012 299,43 169,60 21,12 56,64% 7,05% 4,13% 0,51% 12,45% 

2013 323,50 177,42 2,50 54,84% 0,77% 3,53% 0,05% 1,41% 

2014 349,22 198,02 15,48 56,70% 4,43% 3,49% 0,27% 7,82% 

2015 319,56 220,92 25,26 69,13% 7,90% 3,72% 0,43% 11,43% 

2016 372,89 227,01 17,94 60,88% 4,81% 3,63% 0,29% 7,90% 

 

 

Tabellen ovan visar i enlighet med Grullon & Michaely (2002, s. 1655) aggregerad data 

för alla företag och för alla år i tidsperioden. Grullon & Michaely (2002, s. 1655–1656) 

finner i sin studie att utdelningar traditionellt har utgjort det största delen av utbetalning 

till aktieägare i USA men att återköp i förhållande till utdelningar tar över som metod 

för att distribuera finansiella medel. 

 

I Tabell 5 kan vi se att företagens aggregerade årsresultat minskade med nästan hälften 

från 2007 till 2008. Det var sedan en kraftig uppgång under 2010. Årsresultaten i övrigt 

ser ut att haft en stadig tillväxt över hela tidsperioden. Utdelningarna har liknande 

fluktuationer som årsresultaten med en nedgång 2009–2010 för att sedan kraftigt 

återhämtas. I kolumnen för återköp kan vi se att siffrorna är väldigt volatila. De 

aggregerade återköpen för hela large cap listan var över 70 mdkr åren 2007 och 2011. 

Resterande år har de varierat mycket mellan 2,5 och 25 mdkr. Över hela tioårsperioden 

ökar årsresultaten med 13,42% medan utdelningar ökar med 27,02%. I jämförelse har 

återköp istället minskat med 75,59%. 

 

Att årsresultaten minskade mycket år 2008 verkar inte haft en lika stor påverkan på 

företagens beslut om utdelningar. Vi kan i Tabell 5 se att utdelningar i förhållande till 

årsresultaten var så höga som 99,57% för detta år. Nästan hela large cap företagens 

aggregerade årsresultat betalades alltså ut till aktieägarna genom kontant utdelning år 

2008. Däremot sjönk utdelningarna året efter som en följd av de låga årsresultaten 2008, 

dock var minskningen proportionellt inte lika stor som fallet i resultaten. Utöver 

nedgången som var åren 2008–2010 ligger företagens aggregerade utdelningar på en 

stadig uppgång där medelvärdet för hela tidsperioden ligger på 189,93 mdkr. Om man 

tittar på återköpen i relation till årsresultatet kan vi se att det också där är hög volatilitet. 

År 2007 ligger de på 22,76% för att kraftigt gå ner 2008–2010 som sedan följs av en 

lika kraftig uppgång år 2011 till 24,5% för att sedan minska kraftigt igen. 
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I den sista kolumnen i Tabell 5 ser vi hur stora företagens aggregerade återköp är i 

relation till utdelningarna. Grullon & Michaely (2002, s. 1655) fann i sin studie att 

återköp i relation till utdelningar ökat från 8,44% till 113,11% mellan 1972 till och med 

år 2000 vilket tyder på att återköp tar över utdelningar som metod för att distribuera 

finansiella medel. Här ser vi i Tabell 5 att återköp inte ser ut att ta över utdelningar i 

Sverige. Återköp i relation till utdelningar minskar istället från 44,36% år 2007 till 

7,90% år 2016. 

 

I nedanstående Figur 3 ges en tydligare bild över hur företagen på Stockholmsbörsens 

segment large cap aggregerade utdelningar och återköp utvecklats under det senaste 

decenniet. Då figuren visas i miljarder SEK ser det ut som att företagens aggregerade 

återköp var nästan noll åren 2009 och 2013. Återköpen var dock 4,76 respektive 2,5 

mdkr för de båda åren. Detta är ändå väldigt lågt i förhållande till företagens totala 

utbetalningar till aktieägarna som år 2009 var 114,2 mdkr och 2013 var 179,92 mdkr. 

Figuren tyder ytterligare på att både utdelningarna och återköpen följer samma 

fluktuationer men att utdelningar generellt har ökat över tid och att återköpen istället 

minskat. 

 

 

 
Figur 3: Företagens aggregerade utdelningar och återköp. Visas i mdkr. 

 

 

6.2 Kontroll av normalfördelning 
Resultaten av histogrammen där vi kontrollerat normalfördelningen av de beroende 

variablerna utdelning och återköp kan avläsas i Figur 6 och 7 i Appendix 2. 

Fördelningen har en positiv snedfördelning vilket beror på att datamaterialet har ett antal 

företag med mycket högre värden än övriga. Dessa företag påverkar medelvärdet vilket 

ger fördelningen en assymetrisk form. För att se om datamaterialet skulle anta en annan 

fördelning så testade vi att utesluta de tre företag som gjorde utdelningar över 15 mdkr 

vilket var de högsta avvikelserna och det företag som hade de högst avvikande 

återköpen. Detta visade sig inte förändra resultatet utan gav fortfarande en positiv 

snedfördelning.  
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Vid kontrollen av normalfördelningen av de oberoende variablerna (se Figur 8–14 i 

Appendix 2) kan vi se att alla variabler ser ut att ha samma positiva snedfördelning som 

de beroende variablerna utom Lönsamhet 2015 vars form liknade en normalfördelning. 

 

Då en variabel verkade vara normalfördelad har vi i denna studie även utfört ett Shapiro-

Wilks test för att kontrollera fördelningen av datamaterialet. Resultatet av detta test visar 

att variabeln Lönsamhet 2015 som såg ut att vara normalfördelat fick ett P-värde på 

0,00082 och övriga variabler fick P-värde 0.000. Då alla P-värden ligger under 

signifikansnivån på 5% visar det att ingen av de olika variablerna följer en 

normalfördelning. 

 

 

6.3 Wilcoxon’s rangsummetest av hypoteser 
För att undersöka om det skett en förändring över tioårsperioden av hur företag noterade 

på Stockholmsbörsen väljer att distribuera finansiella medel har det icke-parametriska 

Wilcoxon’s rangsummetestet använts. Vi har undersökt skillnaden mellan år 2007 och 

2016 samt genomsnitten av åren 2007–2011 mot 2012–2016. Med dessa test ämnar vi 

besvara hypoteserna: 

 

H10: Det finns ingen signifikant skillnad i utbetalning av kontanta utdelningar 

mellan åren 2007 och 2016. 

 

H20: Det finns ingen signifikant skillnad i utbetalning genom återköp av egna 

aktier mellan åren 2007 och 2016. 

 

6.3.1 Utdelningar 
Resultatet från Wilcoxon’s rangsummetest gällande utdelningar mellan åren 2007 och 

2016 (Figur 4) baserar sig på 61 företag som fanns på Stockholmsbörsens segment large 

cap år 2007 och 74 företag år 2016. Genomförd undersökning visar ett P-värde på 

0,9277 vilket innebär att förändringen i utdelningar mellan dessa år från 165,66 mdkr 

till 227,01 mdkr (Tabell 5) inte är på en signifikant nivå. Testet av genomsnitten av 

tidsperioderna 2007–2011 och 2012–2016 förändrade inte resultatet. Detta visar att det 

inte finns en signifikant skillnad gällande ökningen av utdelningar mellan åren 2007 och 

2016. Den uppställda hypotesen H10 kan därför inte förkastas. 
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  Tvåsidigt Wilcoxon rangsummetest (Mann Whitney)   

        

  År Obs Rangsummetest Förväntad   

  2007 61 4168,5 4148   

  2016 74 5011,5 5032   

  Total 135 9180 9180   

        

        

  H10: UTDELNING 2007 = UTDELNING 2016    

                 z = 0,0910      

    Prob > |z| = 0,9277     
            

Figur 4: Wilcoxon rangsummetest gällande utdelningar. 

 

 

6.3.2 Återköp 
Resultatet från Wilcoxon’s rangsummetest gällande återköp av egna aktier mellan åren 

2007 och 2016 (Figur 5) visar om vi kan se en signifikant skillnad baserat på de företag 

som fanns på Stockholmsbörsens segment large cap de specifika åren. År 2007 gjordes 

återköp för totalt 73,49 mdkr och år 2016 för totalt 17,94 mdkr (Tabell 5) vilket är en 

minskning med 55,55 mdkr. Wilcoxon’s rangsummetest visar att skillnaden mellan år 

2007 till 2016 är på en signifikant nivå då vi får ett P-värde på 0,032. Testet när vi 

använder genomsnittet för tidsperioderna 2007–2011 mot 2012–2016 visade samma 

resultat. Med ett P-värde under signifikansnivån kan vi säga att skillnaden mellan åren 

2007–2016 inte beror på slumpen. Det betyder att vi här, med ett konfidensintervall på 

95%, kan säga att det finns en signifikant skillnad gällande minskningen i återköp av 

egna aktier och att hypotes H20 ska förkastas. 

 

 
            

  Tvåsidigt Wilcoxon rangsummetest (Mann Whitney)   

        

  År Obs Rangsummetest Förväntad   

  2007 61 4560,5 4148   

  2016 74 4619,5 5032   

  Total 135 9180 9180   

        

        

  H20: ÅTERKÖP 2007 = ÅTERKÖP 2016    

      z = 2,1450      

  Prob > |z| = 0,0320     
            

Figur 5: Wilcoxon rangsummetest gällande återköp. 
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Wilcoxon rangsummetest för både utdelningar och återköp har även testats genom att 

exkludera företag inom den finansiella sektorn. Baker et al. (2001, s. 34) menade 

nämligen att utbetalningspolicyn kan skilja sig mellan finansiella och icke-finansiella 

företag. Detta innebar dock ingen förändring för resultaten. 

 

 

6.4 Deskriptiv statistik - oberoende variabler 
Innan vi testar hypoteserna som syftar till att studera vad som påverkar företags 

utbetalningspolicy så presenteras i Tabell 6 deskriptiv statistik över de oberoende 

variabler som kommer att användas för dessa analyser. Tabellen visar medelvärde, 

median, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde samt hur många företag som 

befann sig inom valt segment. 

 

Tabell 6 visar deskriptiv statistik för studiens oberoende variabler årsresultat, 

lönsamhet, storlek och historiska utdelningar/återköp. Variabeln årsresultat år 2015 

hade ett medelvärde på 4,81 mdkr samtidigt som medianen låg på 2,62 mdkr. Företagens 

årsresultat hade en spridning från det maximala värdet på 34,2 mdkr till ett negativt 

värde på -7,23 mdkr. Vid en granskning av datamaterialet kan vi se att de flesta av de 

66 företag som fanns på Stockholmsbörsens large cap lista år 2015 hade ett positivt 

årsresultat och att endast 3 företag visade ett negativt värde. Variationen ger en 

standardavvikelse från medelvärdet med 6,96 mdkr.  

 

Företagens lönsamhet som vi i likhet med DeAngelo et al. (2006) mäter i räntabilitet på 

totalt kapital hade år 2015 ett medelvärde på 6,75% med en median på 6,21%. Här kan 

vi se att det var en stor variation bland företagens räntabilitet från -16,47% till 26,66%. 

Deskriptiv statistik för variablerna årsresultat och lönsamhet för år 2016 kan utläsas i 

Tabell 11 i Appendix 3. 

 

Variabeln storlek som visar företagens totala tillgångar har en kraftig variation beroende 

på vilken sektor de tillhör. Det företag med störst tillgångar redovisar 5880 mdkr och 

företaget med minst tillgångar har 1,32 mdkr. Eftersom det varierar stort ger det en 

standardavvikelse på 823 mdkr från medelvärdet 249 mdkr. Vi kan se att de företag som 

har stora tillgångar ökar medelvärdet då medianen bland företagen är 40,7 mdkr. Tabell 

6 visar därmed att det finns stora variationer inom listan trots att vi gjort en avgränsning 

till segmentet large cap. Detta styrker att vi i enlighet med (DeAngelo et al., 2006; Fama 

& French, 2001) inkluderar den oberoende variabeln storlek i undersökningen. 

 

De historiska utdelningarna och återköpen är baserade på siffror från år 2015 och visar 

att företagen i genomsnitt gjorde utdelningar på 3,34 mdkr med en median på 0,95 mdkr, 

samtidigt som medelvärdet för återköp var 0,38 mdkr med en median på 0 kr. Det 

företag som gav störst utdelning betalade ut 29,1 mdkr till sina aktieägare samtidigt som 

ett antal företag väljer att inte göra några kontanta utdelningar alls. Variationen i 

utdelningar ger en standardavvikelse på 5,57 mdkr. De maximala återköpen som ett 

företag gjorde under året var 1,24 mdkr medan minimumvärdet för ett annat företag är 

-0,18 mdkr. Att vi här kan få ett negativt värde beror som vi tidigare förklarat på att 

återköpen redovisas netto mot försäljning av egna aktier. 
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Tabell 6: Deskriptiv statistik oberoende variabler. Visas i mdkr. 

Variabler Obs Medelvärde Median 

Standard-

avvikelse Min Max 

Årsresultat  66 4,81 2,62 6,96 -7,23 34,2 

Lönsamhet  66 6,75% 6,21% 6,22% -16,47% 26,66% 

Storlek 74 249 40,7 823 1,32 5880 

Historisk utdelning 66 3,34 0,95 5,57 0 29,1 

Historiska återköp 66 0,38 0 1,77 -0,18 1,24 

 

 

6.5 Spearman’s rangkorrelation 
I nedanstående tabell redovisas alla beroende och oberoende variablers 

korrelationskoefficienter som kan anta ett värde mellan +1 och -1. Asteriskerna intill 

några av värdena indikerar att det på en femprocentig signifikansnivå finns en 

korrelation mellan de specifika variablerna. De oberoende variablerna årsresultat och 

lönsamhet baseras på siffrorna från år 2015. Korrelationskoefficienterna baserade på 

2016 års siffror kan ses i Tabell 12 i Appendix 3. 

 

 

Tabell 7: Spearman's rangkorrelation. 

U
tdelning

Å
terköp

Å
rsresultat

Lönsam
het

Storlek

H
ist. Utd

H
ist. Åtkp

Utdelning 1,0000

Återköp 0,1216 1,0000

Årsresultat 0,6811* 0,1122 1,0000

Lönsamhet -0,1099 0,0802 0,1282 1,0000

Storlek 0,6227* 0,0127 0,7240* -0,4119*1,0000

Hist. Utd 0,8866* 0,1260 0,7397* -0,1778 0,7037* 1,0000

Hist. Åtkp -0,0473 0,5848* 0,0410 0,2633 -0.1174 0,0704 1,0000  
 

 

Årsresultat samt storlek och historiska utdelningar har signifikanta korrelationer med 

den beroende variabeln utdelning. För den beroende variabeln återköp är det dock endast 

historiska återköp som har en signifikant korrelation. Matrisen visar således att det finns 

korrelationer mellan några av de beroende och oberoende variablerna. För att undersöka 

huruvida det finns statistiskt signifikanta samband som besvarar våra hypoteser har vi 

utfört enkla linjära regressioner. 

 

 

6.6 Regressionsanalyser 
Hypoteserna H30 – H100 formulerades för att i enlighet med problemformuleringen 

besvara vad som påverkar ett företag att göra kontanta utdelningar respektive återköp 

av egna aktier. Resultaten från en och samma hypotes presenteras i flera led då testerna 

utförts dels genom enkla och logistiska regressionsanalyser samt med och utan 
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finansiella företag. Nedan presenteras resultaten från de regressioner som baseras på de 

oberoende variablerna från 2015. Detta på grund av att beslut om utdelning samt återköp 

ofta fattas på årsstämman vilket baseras på siffror från föregående år. Resultaten från 

regressionerna som baseras på oberoende variabler från 2016 skiljde sig inte från övriga 

resultat för beslut om att förkasta eller behålla en hypotes. Vi har därför valt att förlägga 

dessa resultat till Tabell 13 och 14 i Appendix 3. 

 

6.6.1 Regressionsanalys – Utdelningar 
Den första hypotesen ämnar besvara om det finns ett samband mellan företagens 

årsresultat och kontanta utdelningar. Resultaten från den enkla linjära regressionen 

påvisar ett P-värde på 0,000 vilket är under signifikansnivån 0,05. Detta innebär att det 

med 95% sannolikhet finns ett statistiskt signifikant samband mellan den beroende 

variabeln utdelningar och den oberoende variabeln årsresultat. Hypotes H30 bör därför 

förkastas. När man som i detta fall får ett så lågt P-värde som 0,000 kan man även säga 

att resultaten är statistiskt signifikant på enprocentsnivån och att det med 99% 

sannolikhet finns ett signifikant samband mellan variablerna. När samma hypotes 

testades som en logistisk regression fick vi istället svaret att årsresultatet inte var 

signifikant. I detta fall kan alltså hypotes H30 inte förkastas. Det finns inget statistiskt 

signifikant samband mellan årsresultat och utdelningar när utdelningar behandlas som 

en binär variabel. Det verkar därför som att årsresultatet påverkar storleken på 

företagens utdelning men inte själva beslutet om att betala en utdelning. 

 

H30: Det finns inte ett samband mellan årsresultat och utdelningar. 

 

Hypotes H40 ämnar undersöka om det finns ett samband mellan den oberoende 

variabeln lönsamhet och den beroende variabeln utdelningar. Resultaten från de enkla 

regressionerna visar att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

lönsamhet år 2015 (P-värde 0,880) och den beroende variabeln utdelningar. Hypotes 

H40 kan ej förkastas. I den logistiska regressionen med binära variabler visar däremot 

den oberoende variabeln lönsamhet att det med ett P-värde på 0,038 finns ett statistiskt 

signifikant samband med den beroende variabeln utdelningar vilket innebär att hypotes 

H40 istället ska förkastas. Det verkar därför som att företagens lönsamhet påverkar de 

faktiska besluten att betala en utdelning men inte själva storleken på utdelningen. 

Koefficienten för denna variabel påvisar ett extremt värde i jämförelse med de andra 

variablerna. Detta beror på att lönsamhet (ROA) mätts i procent som testats mot 

utdelningar som istället mäts i miljarder kronor. Då en procentsats ger ett decimalvärde 

som skiljer sig stort från de andra variablernas värden ger det upphov till en extrem 

koefficient som inte är jämförbar med de andra. Vi har därför inte lagt något fokus på 

denna koefficient. 

 

H40: Det finns inte ett samband mellan lönsamhet och utdelningar. 

 

Den tredje oberoende variabeln storlek testades genom hypotes H50 för att undersöka 

huruvida det finns ett samband mellan företagens totala storlek och utdelningar. 

Resultaten från den enkla linjära regressionen visar att det finns ett statistiskt signifikant 

samband med ett P-värde på 0,000. Hypotes H50 bör därmed förkastas. Den logistiska 

regressionen visar dock omvänt att det inte finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan storlek och utdelningar med P-värde 0,608. Hypotes H50 ska i detta fall ej 

förkastas. I likhet med årsresultat verkar det som att den oberoende variabeln storlek 
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påverkar hur stora utdelningar företagen gör men inte själva beslutet om att betala en 

utdelning. 

 

H50: Det finns inte ett samband mellan storlek och utdelningar. 

 

Avslutningsvis har vi testat sambandet mellan den oberoende variabeln historiska 

utdelningar och den beroende variabeln utdelningar. Resultatet från den enkla linjära 

regressionen gav ett P-värde på 0,000 vilket är under signifikansnivån på 5%. Detta 

innebär att det med 95% sannolikhet finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

företagens historiska utdelningar och utdelningar. Hypotes H60 ska därför förkastas. 

 

H60: Det finns inte ett samband mellan historisk utdelning och utdelningar. 

 

För hypotes H60 har den logistiska regressionen inte givit några värden från analysen. 

Detta var på grund av att de flesta företagen på large cap listan betalat utdelningar både 

2015 och 2016 vilket innebär att de binära variablerna nästan uteslutande antar värde 1. 

För de fåtal företag som inte gjort någon utdelning 2016 kan vi i datamaterialet se att de 

inte heller gjort detta under 2015 varpå dessa antar värde 0. Resultatet blir därmed ett 

perfekt förhållande varpå siffrorna helt utelämnats i analysen. Vi kan därmed inte säga 

något om hypotes H60 i detta fall. 

 

I likhet med tidigare studier (Brav et al., 2005; DeAngelo et al., 2006; Skinner, 2008) 

utfördes även multipla regressionsanalyser som inkluderade alla oberoende variabler. 

Detta gjordes för att undersöka om det blev en skillnad i signifikans på variablerna när 

de sattes samman i en modell.  

 

När alla oberoende variablerna inkluderas i en och samma modell så ger det en 

förklaringsgrad på 0,9089. I denna modell är det endast historiska utdelningar som har 

ett signifikant samband med den beroende variabeln utdelning med ett P-värde på 0,000 

vilket är lägre än signifikansnivån 5%. Variablerna årsresultat och storlek får båda ett 

P-värde över 0,05 och kan inte längre sägas ha ett signifikant samband med utdelningar 

vilket de hade i de enkla linjära regressionerna. Variabeln lönsamhet uppvisar i likhet 

med den enkla regressionen inget signifikant samband. Som tidigare beskrivits i den 

praktiska metoden avsnitt 5.6.5 genomfördes i samband med den multipla 

regressionsanalysen test på VIF-värden för att undersöka om det förelåg 

multikollinearitet mellan de oberoende variablerna. Det högsta uppvisade värdet var 

7,63. Eftersom det understeg gränsvärdet 10 behövdes ingen variabel uteslutas.  

 

Den multipla logistiska regressionsanalysen gav i likhet med den enkla logistiska 

regressionsanalysen inga värden för sambandet mellan den beroende variabeln 

utdelning och historiska utdelningar. Av de övriga oberoende variablerna får ingen ett 

P-värde under 0,05 vilket betyder att ingen variabel har ett signifikant samband med den 

beroende variabeln utdelningar.  
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Tabell 8: Resultat regressionsanalyser – Utdelning. 
Siffrorna visar variablernas koefficienter respektive standardavvikelser inom parantes. Asteriskerna 

indikerar att koefficienterna är signifikanta på en femprocentig signifikansnivå. 

             Enkla linjära regressionsanalyser 
Multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,7074* 

(0,0561) 
- - - 

-0,1019           

(0,0888) 

Lönsamhet - 
-1775154 

(0,0000) 
- - 

4716609       

(4210399) 

Storlek - - 
0,0042* 

(0,0006) 
- 

0,0006             

(0,0004) 

Historisk 

utdelning 
- - - 

0,9971* 

(0,0407) 

1,0572*           

(0,0934) 

Obs 66 66 74 66 66 

R2 0,7096 0,0084 0,3910 0,9051 0,9089 

             Logistiska regressionsanalyser 
Logistisk multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0000 

(0,0000) 
- - - 

-0,0000            

(0,0000) 

Lönsamhet - 
20,44         

(9,8453) 
- - 

23,8294             

(36,562) 

Storlek - - 
0,0000 

(0,0000) 
- 

0,0000             

(0,0000) 

Historisk 

utdelning 
- - - - - 

Obs 66 66 74 - 61 

R2 0,0781 0,1709 0,0155 - 0,3542 

 

 

6.6.2 Regressionsanalys – Återköp 
Samma hypoteser som testats för att förklara utdelningar har även testats för att 

undersöka om de oberoende variablerna har ett samband med den beroende variabeln 

återköp. Hypoteserna H70 – H100 har i likhet med tidigare presenterade hypoteser testats 

som enkel linjär regression samt logistisk regression. Den första hypotesen ämnar 

besvara huruvida det finns ett samband mellan företagens årsresultat och återköp av 

egna aktier. 

 

H70: Det finns inte ett samband mellan årsresultat och återköp. 

 

Resultatet av den enkla linjära regressionen för den oberoende variabeln årsresultat är 

att det inte finns ett statistiskt signifikant samband med företagens återköp (P-värde 

0,135). Detta innebär att hypotes H70 inte kan förkastas. Inte heller den logistiska 

regressionen visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna. 

 

Hypotes H80 har testats för att besvara om det finns ett samband mellan företagens 

lönsamhet och återköp. Resultaten har visat att lönsamhet inte verkar kunna förklara 

företagens beslut om återköp av egna aktier. Både den enkla och den logistiska 

regressionen påvisar P-värden för den oberoende variabeln lönsamhet som är över 
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signifikansnivån på 5%. Det finns följaktligen inte ett signifikant samband mellan 

variablerna. Hypotes H80 kan därmed inte förkastas. 

 

H80: Det finns inte ett samband mellan lönsamhet och återköp. 

 

Hypotes H90 har undersökt om den beroende variabeln återköp kan förklaras av den 

oberoende variabeln storlek. Resultaten visar P-värden som är över signifikansnivån på 

5% vilket innebär att det inte finns ett statistiskt signifikant samband mellan företagens 

storlek och återköp. Hypotes H90 kan således inte förkastas. 

 

H90: Det finns inte ett samband mellan storlek och återköp. 

 

Slutligen undersöktes sambandet mellan den oberoende variabeln historiska återköp och 

den beroende variabeln återköp för att se huruvida föregående års beslut kan påverka 

nästkommande års beslut. Regressionsanalysen från både den enkla linjära och den 

logistiska gav ett P-värde på 0,000 som är mindre än signifikansnivån på 5%. Vi kan 

därmed fastställa att det med 95% sannolikhet finns ett statistiskt signifikant samband 

mellan historiska återköp och återköp. Hypotes H100 ska därmed förkastas. 

 

H100: Det finns inte ett samband mellan historiska återköp och återköp. 

 

Multipla regressionsanalyser har även utförts med den beroende variabeln återköp mot 

samma oberoende variabler. Resultatet från den multipla regressionsanalysen gav en 

modell med en förklaringsgrad på 0,7391. Det var endast variabeln historiska återköp 

som visade ett signifikant samband med företagens återköp då P-värdet visar 0,000 

vilket är lägre än signifikansnivån 5%. Övriga variabler hade ett P-värde över 0,05 vilket 

gör att vi inte kan säga att de har ett signifikant samband med den beroende variabeln 

återköp. Detta samstämde med de resultat som gavs vid de enkla linjära regressioner 

som utförts då det även där enbart var historiska återköp som visade ett signifikant 

samband. VIF-värdena var låga med ett högsta värde på 2,65 vilket innebar att ingen 

variabel behövde uteslutas på grund av multikollinearitet. Den multipla logistiska 

regressionsanalys som utfördes visade även den att historiska återköp var den enda 

variabeln med ett signifikant samband med den beroende variabeln återköp då den hade 

ett P-värde på 0,000. 
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Tabell 9: Resultat regressionsanalyser – Återköp. 
Siffrorna visar variablernas koefficienter respektive standardavvikelser inom parantes. Asteriskerna 

indikerar att koefficienterna är signifikanta på en femprocentig signifikansnivå. 

             Enkla linjära regressionsanalyser 
Multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0387 

(0,0256) 
- - - 

0,0021             

(0,0224) 

Lönsamhet - 
64212,4 

(2943514) 
- - 

-1803922      

(1703555) 

Storlek - - 
-0,0000 

(0,0002) 
- 

-0,0000          

(0,0002) 

Historiska 

återköp 
- - - 

0,7074* 

(0,0529) 

0,7113*           

(0,0573) 

Obs 66 66 74 66 66 

R2 0,0339 0,0000 0,0000 0,7336 0,7391 

             Logistiska regressionsanalyser 
Logistisk multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0000 

(0,0000) 
- - - 

-0,0000           

(0,0000) 

Lönsamhet - 
4,3755         

(4,9189) 
- - 

-7,9688           

(7,3619) 

Storlek - - 
-0,0000 

(0,0000) 
- 

-0,0000           

(0,0000) 

Historiska 

återköp 
- - - 

4,0535* 

(0,8968) 

4,2714*          

(1,0174) 

Obs 66 66 74 66 66 

R2 0,0006 0,0117 0,0182 0,4556 0,4796 

 

 

Vid en granskning av det insamlade datamaterialet kunde vi se att det var en stor andel 

av företagen på large cap listan som inte gjorde några återköp alls och därför hade 0 kr 

i återköp både 2016 och 2015. Detta resulterade till att datamaterialet innehöll många 

nollor varpå vi misstänker att sambandet snarare beror på sambanden mellan alla dessa 

nollor än att historisk nivå har en påverkan på hur företag väljer att återköpa aktier 

nästkommande år. Vi har därför även testat att utesluta historiska återköp ur den multipla 

regressionsanalysen. Detta resulterade i att den oberoende variabeln årsresultat fick ett 

P-värde på 0,023 vilket understeg signifikansnivån 5%. Vi kan därför säga med ett 

konfidensintervall på 95% att årsresultatet hade ett signifikant samband med företagens 

återköp. Den logistiska regressionsanalysen utan historiska återköp visade istället att 

ingen av de oberoende variablerna hade ett signifikant samband med den beroende 

variabeln återköp. 

 

Alla enkla linjära och logistiska regressionsanalyser testades också genom att utesluta 

företag inom den finansiella sektorn. Detta gav ingen förändring för regressionerna 

gällande utdelningar.  För regressionerna gällande återköp förändrades dock resultatet. 

För den oberoende variabeln årsresultat förändrades resultatet till att vi fick ett P-värde 

på 0,035 vilket innebär att denna variabel istället fick ett signifikant samband med den 

beroende variabeln återköp. Även variabeln storlek fick ett signifikant samband med 

återköp (P-värde 0,011) när finansiella företag exkluderades. Det är därmed statistiskt 
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säkerställt med 95% sannolikhet att det föreligger ett samband mellan årsresultat och 

återköp samt mellan storlek och återköp om man i likhet med Baker et al. (2001, s. 34) 

utesluter finansiella företag från analysen. 

 

 

6.7 Resultatsammanfattning 
För att ge läsaren till den aktuella studien en tydligare bild över resultaten från de olika 

testerna har hypoteserna sammanfattats i nedanstående Tabell 10. Hypoteserna behålls 

respektive förkastas beroende på testernas påvisade P-värden utifrån en femprocentig 

signifikansnivå. 

 

Wilcoxon’s rangsummetest gav samma resultat när år 2007 testades mot 2016 som när 

genomsnitten 2007–2011 testades mot 2012–2016. Det fanns ingen signifikant skillnad 

i företagens utdelningar över tidsperioden. Däremot visade resultaten att det skett en 

statistiskt signifikant minskning av återköp under tioårsperioden. 

 

De oberoende variablerna årsresultat, lönsamhet och storlek som undersöker samband 

med utdelningar fick alla olika svar beroende på om hypoteserna testats som enkel eller 

logistisk regression. Hypoteserna som testat samband med återköp har dock givit samma 

resultat oavsett test. Skillnaden mellan regressionerna var att den enkla regressionen 

mätte utdelning och återköp samt historisk utdelning/återköp som summor där 

föregående års totala utdelning har en påverkan på hur mycket ett företag skulle komma 

att betala ut nästa år. Den logistiska regression mätte istället dessa variabler som binära 

siffror där 1 innebar att företagen betalat en utdelning respektive gjort återköp medan 0 

istället innebar att företagen inte ägnat sig åt detta. Här handlar det om företagens 

faktiska beslut att distribuera finansiella medel och hur det påverkas av om företagen 

gjort detta föregående år eller inte. 

 

Testen som ämnat kontrollera om det ges någon skillnad i resultat om man utesluter 

finansiella företag har för den beroende variabeln utdelningar inte medfört några 

skillnader av resultat. Däremot observerades att hypoteserna H70 och H90 förändrades 

till att få signifikanta P-värden vilket resulterar i att hypoteserna borde förkastas om man 

i likhet med Baker et al. (2001, s. 34) utesluter finansiella företag från analysen. 

 

Sammanfattningsvis är det endast hypoteserna H20, H60 och H100 som helt kan 

förkastas. Det kan med andra ord sägas att det finns en signifikant skillnad mellan 

utbetalning genom återköp av egna aktier över tioårsperioden. Det finns också ett 

statistiskt signifikant samband mellan utdelningar och historiska utdelningar samt 

mellan återköp och historiska återköp. I enlighet med studiens problemformulering kan 

vi säga att distributionen av finansiella medel i svenska large cap företag utvecklats 

genom att återköp har minskat signifikant över tidsperioden. Vidare kan företagens 

beslut vid kontanta utdelningar respektive återköp av egna aktier förklaras av deras 

historiska nivåer. 
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Tabell 10: Sammanställning över hypoteser. 

Hypoteser 

Wilcoxon 

rangsummetest        

2007–2016 

Wilcoxon 

rangsummetest        

Femårsgenomsnitt 

Exkluderat 

Finansiella 

företag 

H10: Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan 

utbetalning av kontanta 

utdelningar mellan åren 2007 

och 2016. 

Behåll Behåll Ingen förändring 

H20: Det finns ingen 

signifikant skillnad mellan 

utbetalning genom återköp av 

egna aktier mellan åren 2007 

och 2016. 

Förkasta Förkasta Ingen förändring 

Hypoteser 
Enkel linjär 

regression 

Logistisk 

regression 

Exkluderat 

Finansiella 

företag 

H30: Det finns inte ett 

samband mellan årsresultat 

och utdelningar. 

Förkasta Behåll Ingen förändring 

H40: Det finns inte ett 

samband mellan lönsamhet 

och utdelningar. 

Behåll Förkasta Ingen förändring 

H50: Det finns inte ett 

samband mellan storlek och 

utdelningar. 

Förkasta Behåll Ingen förändring 

H60: Det finns inte ett 

samband mellan historisk 

utdelning och utdelningar. 

Förkasta - Ingen förändring 

H70: Det finns inte ett 

samband mellan årsresultat 

och återköp. 

Behåll Behåll Förkasta 

H80: Det finns inte ett 

samband mellan lönsamhet 

och återköp. 

Behåll Behåll Ingen förändring 

H90: Det finns inte ett 

samband mellan storlek och 

återköp. 

Behåll Behåll Förkasta 

H100: Det finns inte ett 

samband mellan historiska 

återköp och återköp. 

Förkasta Förkasta Ingen förändring 
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7. Analys 
 

I följande kapitel kommer vi analysera de presenterade resultaten från föregående 

avsnitt i enlighet med studiens teoretiska referensram. Först kommer utvecklingen av 

utbetalningspolicy analyseras samt jämföras med vad tidigare forskning säger. Vidare 

kommer vi i jämförelse med teorin analysera vad som förklarar beslut om utdelningar 

respektive återköp i svenska large cap företag. 

 

 

7.1 Utveckling utbetalningspolicy 
Ämnet utbetalningspolicy har som vi redogjorde i kapitel 2 diskuterats i över ett halvt 

sekel. Lintner (1956) skapade en modell för hur företag väljer att distribuera sina 

finansiella medel. I studien konstaterade han att företagens beslut om utbetalningspolicy 

inte handlade om hur stor andel av de finansiella medlen som ett företag skulle betala 

utan tyngden i beslutet handlade istället om hur stor förändring av den befintliga 

utdelningen som företagen skulle göra. Beslut om en förändring av nivån på 

utdelningarna fattades endast om företagsledningen såg en bestående ökning i företagets 

årsresultat för att inte riskera att behöva sänka utdelningarna nästkommande år. Lintner 

(1956) menade dock att hans modell påverkades av yttre faktorer som 

konjunkturfluktuationer och den långsiktiga tillväxten i ekonomin som helhet. Brav et 

al. (2005, s. 484) visade även de att företag prioriterade att hålla en jämn nivå på sina 

utdelningar och att företagsledningen visade en stark ovilja att sänka utdelningarna utom 

vid händelser utöver det vanliga. 

 

Utifrån den deskriptiva statistiken över företagens kontanta utdelningar mellan åren 

2007–2016 tyder resultatet på att Lintners modell och studien av Brav et al. (2005) 

verkar vara aktuella även idag. Mellan åren 2008 och 2011 fluktuerade årsresultatet för 

företagen som tillhörde Stockholmsbörsens segment large cap vilket påverkade 

företagens nivå på utdelning. Samma år som den finansiella krisen kom 2008 föll 

företagens sammanlagda årsresultat med 152,81 mdkr vilket motsvarar en minskning 

med 47,33% vilket fick den påverkan att företagen sänkte sina utdelningar året därpå. 

Denna sänkning var dock endast 59,86 mdkr vilket motsvarar en minskning med 

35,36%. Detta tyder i likhet med Brav et al. (2005) på att företagen är restriktiva till allt 

för stora sänkningar i utdelningarna. När årsresultaten sedan ser ut att ha stabiliserat sig 

från år 2011 är utdelningarna åter igen på en liknande nivå som innan krisen. 

Utdelningar som betalades ut efter år 2011 fluktuerade inte lika mycket utan håller en 

stabil uppgång. Vid en jämförelse mellan dessa utdelningar och årsresultaten efter år 

2011 kan vi se att årsresultat ökar proportionellt mer än utdelningar. Detta i likhet med 

Lintners (1956) studie som säger att företag beslutar om höjd utdelning först när de ser 

att de ökade årsresultaten är bestående. Företagen gör dessa höjningar gradvis då det är 

viktigt att hålla en jämn nivå på utdelningar då en förändring i utdelning skapar 

reaktioner på marknaden. Eftersom utdelningarna håller en stabil nivå med jämna årliga 

höjningar, med undantag för åren 2008-2011, visade resultatet i denna studie inte på 

någon signifikant skillnad över tioårsperioden vilket tyder på att studierna av Lintner 

(1956) och Brav et al. (2005) stämmer med företagsledningens beslut angående 

utbetalningspolicy. 
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Lintner (1956) undersökte enbart kontanta utdelningar som var den dominerande 

utbetalningsformen på 1950-talet, medan Brav el al. (2005) även inkluderade återköp 

av egna aktier i sin analys. Det Brav et al. (2005, s. 484) fann var att en förändring av 

återköpen inte fick samma reaktion från marknaden som vid en förändring av de 

kontanta utdelningarna, vilket gjorde att företagsledningen såg denna utbetalningsform 

som mer flexibel. Denna flexibilitet såg även Skinner (2008, s. 583) i sin undersökning 

om relationen mellan ett företags årsresultat och totala utbetalning, vilket inkluderar 

både utdelning och återköp av egna aktier. Undersökningen visade att vid en förändring 

i årsresultat så förändrades återköpen snabbt medan utdelningarna inte anpassades i 

samma takt. 

 

Tabell 5 i avsnitt 6.1 visar att de återköp som företagen valde att göra mellan åren 2007–

2016 fluktuerade mycket. I samband med den finansiella krisen år 2008 sjönk återköpen 

drastiskt från 73,49 mdkr till 16,52 mdkr samtidigt som de kontanta utdelningarna höll 

samma nivå som föregående år. Detta tyder i likhet med tidigare studier (Brav et al., 

2005; Skinner, 2008) på att det även i Sverige finns en flexibilitet bland återköpen och 

att företagsledningen snabbt kan välja att sänka återköpen när de ser sjunkande 

årsresultat.  

 

Hur utbetalningspolicyn utvecklats med tiden visade Grullon & Michaely (2002) i sin 

studie. De kunde med statistisk signifikans visa att från att kontanta utdelningar varit 

den dominerande formen av utbetalning i USA så har återköpen tagit över. 

Omställningen tog dock lång tid. Från att det gjordes endast mindre återköp i början av 

1970-talet så ökade återköpen markant på den amerikanska marknaden först mellan åren 

1980-2000 (Grullon & Michaely, 2002, s. 1649). Samma studie visade att företag 

tenderade att följa samma utbetalningspolicy som de haft föregående år samtidigt som 

de företag som initierade en utbetalning verkade föredra återköp före kontant utdelning 

(Grullon & Michaely, 2002, s. 1650). Skinner (2008, s. 583) kom fram till att företag 

vars utbetalningspolicy bestod av en kombination av utdelning och återköp endast 

kvarhöll utdelningarna på grund av att de gjort kontanta utdelningar tidigare och i 

praktiken var nästintill tvingade att fortsätta. 

 

I Sverige blev det lagligt att göra återköp av egna aktier år 2000 vilket innebär att denna 

utbetalningsform inte har funnits lika länge här som i andra länder. Resultatet av denna 

studie visar att kontanta utdelningar har ett starkt fäste och är den dominerande 

utbetalningsformen. Som tidigare nämnts har det inte skett en signifikant skillnad i 

utdelningar mellan åren 2007–2016. Däremot uppvisade resultatet en signifikant 

skillnad i återköp mellan samma år. Det anmärkningsvärda i detta är dock att i motsats 

till Grullon & Michaely’s (2002) studie kan vi se att den signifikanta skillnaden är att 

återköpen minskat och inte ökat i Sverige. År 2007 var andelen återköp i förhållande till 

de utdelningar som gjordes på den svenska marknaden 44,36% och år 2016 var den 

motsvarande siffran 7,9%. För att inte denna studies valda tidsperiod ska ha 

sammanfallit med specifika år där återköpen varit extremt höga eller låga testades ett 

genomsnitt av åren 2007–2011 mot genomsnittet av åren 2012–2016. Detta resulterade 

i samma slutsats att det finns en signifikant skillnad och att det består av en minskning 

i återköp.  

 

 



   

 

~ 52 ~ 

 

7.2 Vad påverkar besluten? 
Enligt Lintner (1956) var det faktorerna target payout ratio och speed of adjustment som 

påverkade företagens utdelningspolicy. I likhet med Lintner (1956, s. 101–102) har 

denna studie undersökt de variabler som användes för att beskriva speed of adjustment.  

Utgångspunkten för denna faktor var variablerna årsresultat samt historisk utdelning. 

Trots att Lintners (1956) studie är över 60 år gammal verkar hans modell i stora drag 

fortfarande gälla. Baker et al. (2001, s. 35) menade att Lintners (1956) studie fortfarande 

är hållbar då han kom fram till liknande resultat. Vi utgår därför från att dessa är viktiga 

variabler att studera. Även Brav et al. (2005, s. 521) samt Skinner (2008, s. 607) 

påpekade att årsresultat är en viktig förklarande faktor när det gäller företagens totala 

utbetalningspolicy. Skinner (2008, s. 607) menade att sambandet mellan återköp och 

årsresultat stärkts över tid vilket tyder på att återköp ersätter utdelningar som metod för 

att betala ut finansiella medel. 

 

I den här aktuella studien testades sambandet mellan den oberoende variabeln årsresultat 

mot de beroende variablerna utdelningar samt återköp. Resultatet från den enkla linjära 

regressionsanalysen visade att årsresultat hade ett signifikant samband med företagens 

utdelningar. Den logistiska regressionen visade däremot att det inte fanns ett statistiskt 

samband. Testerna visar att företagens årsresultat verkar kunna förklara storleken på 

utdelningarna men inte själva besluten att betala en utdelning eller ej. Då vi inte kunde 

säga att det fanns ett helt säkerställt samband mellan årsresultat och utdelningar behöll 

vi hypotes H30. Samma slutsats fastställdes för återköp då båda testerna visade att det 

inte fanns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna. Detta visar att 

årsresultat varken kan förklara hur stora återköp företagen gör eller själva besluten att 

köpa tillbaka egna aktier. Vi kan därmed i denna studie inte utgå från att företagens 

årsresultat påverkar deras utbetalningspolicy. Resultaten skiljer sig således från vad 

tidigare forskning kommit fram till (Baker et al., 2001; Brav et al., 2005; Lintner, 1956; 

Skinner, 2008) som fastslår att årsresultat är en viktig förklarande faktor. Därmed kan 

vi jämföra med att det på den svenska marknaden till skillnad från internationella studier 

inte verkar som att företagens årsresultat påverkar utbetalningspolicyn i större grad.  

 

Den oberoende variabeln lönsamhet testades mot utdelningar och återköp i enlighet med 

Fama & French (2001, s. 4) och DeAngelo et al. (2006, s. 229). Resultaten från de enkla 

regressionerna visade att det inte fanns ett signifikant samband mellan lönsamhet och 

utdelningar. Däremot visade den logistiska regressionen att det fanns ett statistiskt 

signifikant samband mellan lönsamhet och utdelningar. Vi kan således utgå ifrån att 

företagens lönsamhet verkar kunna förklara de faktiska besluten om att göra utdelningar 

men inte hur stora dessa blir. Då vi inte kunde säga att det fanns ett helt säkerställt 

samband mellan lönsamhet och utdelningar behöll vi hypotes H40. För den beroende 

variabeln återköp visades inte något samband med företagens lönsamhet. Detta skiljer 

sig således från de tidigare studierna som fann att företagens utbetalningspolicy bland 

annat kan förklaras av deras lönsamhet. I svenska large cap företag verkar dock inte 

lönsamhet kunna förklara utbetalningspolicy till skillnad från vad internationella studier 

fastslår. I studien observerades att den logistiska regressionen mellan utdelningar och 

2015 års lönsamhet gav ett signifikant samband till skillnad från 2016 års lönsamhet (se 

Tabell 13 i Appendix 3). Vi kunde även se att koefficienten för 2015 års lönsamhet var 

högre än koefficienten för 2016 års lönsamhet. Detta i likhet med DeAngelo et al. (2006, 

s. 237) som i deras studie också observerade att föregående års lönsamhet hade en högre 

koefficient än innevarande år. Det innebär att föregående års lönsamhet har en större 

påverkan på företagens faktiska beslut om att göra utdelningar än innevarande år, vilket 
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styrks av att beslut om utbetalningspolicy fattas på årsstämman som baseras på siffror 

från föregående år. Detta styrker även varför vi i denna studie valt att fokusera på 

oberoende variablerna årsresultat och lönsamhet från föregående år. 

 

Fama & French (2001, s. 4) och DeAngelo et al. (2006, s. 229) fann även att företagens 

storlek hade en påverkan på utbetalningspolicyn. I enlighet med dessa forskare testades 

storlek som en oberoende variabel i denna studie. Resultaten från de enkla linjära 

regressionerna visade att det mellan storlek och utdelningar fanns ett statistiskt 

signifikant samband och att man därför bör förkasta hypotes H50. Vidare visade dock 

den logistiska regressionsanalysen att det ej fanns ett signifikant samband mellan storlek 

och utdelningar. Med detta kan vi utgå ifrån att storleken på företagen kan förklara hur 

stora utdelningarna blir men inte själva besluten om att faktiskt betala en utdelning. 

Slutsatsen i dessa fall har dock varit att vi behåller nollhypotesen och att vi inte helt 

säkerställt kan säga att det finns ett statistiskt signifikant samband. För den beroende 

variabeln återköp har ingen av regressionsanalyserna resulterat i något signifikant 

samband med storlek och vi har därför även där behållit hypotes H90. Varken beslut om 

eller hur stora återköp som görs kan således förklaras av hur stora företagen är. Det kan 

inte sägas finnas ett statistiskt signifikant samband mellan varken utdelningar eller 

återköp med företagens storlek. Även här skiljer sig således våra resultat från vad 

tidigare studier fastställer då vi inte kan dra slutsatsen att utbetalningspolicy i svenska 

large cap företag påverkas av storleken på företagen. Trots att vi alltså redan gjort en 

avgränsning till företag på Stockholmsbörsens största segment kan man se i Tabell 6 (se 

avsnitt 6.4) att det finns en stor spridning på företagens storlek, men detta verkar 

följaktligen inte ha en större påverkan på företagens utbetalningspolicy. 

 

Den sista oberoende variabeln historisk utbetalningspolicy har i flera tidigare studier 

visats ha en stor påverkan på hur företag väljer att distribuera finansiella medel. Enligt 

Lintner (1956, s. 99–100) fanns det en slags tröghet hos företagen när det gällde att 

förändra den befintliga utdelningen. De ville istället distribuera finansiella medel med 

gradvisa anpassningar som byggde på hur stor utdelningen var föregående år. Detta 

berodde på att företagen inte ville öka utdelningarna för mycket med risk för att behöva 

minska dem nästkommande år vilket i sin tur skulle skapa negativa aktieägarreaktioner 

(Lintner, 1956, s. 100). Även Skinner (2008, s. 607) påpekade att det för företag är 

viktigt att upprätthålla en stabil kontant utdelning då en minskning kan innebära 

negativa reaktioner från marknaden. Ytterligare forskare som tog upp historisk 

utdelning som en viktig påverkande faktor för utbetalningspolicy var Baker et al. (2001, 

s. 35),  Brav et al. (2005, s. 521), och DeAngelo et al. (2006, s. 253). När det kommer 

till återköp nämner Brav et al. (2005, s. 521) i deras enkätundersökning av företagsledare 

att de anser att historisk nivå ej har någon större påverkan på beslut att göra återköp. Då 

det oss veterligen inte utförts någon studie som faktiskt gjort något statistiskt test 

huruvida historiska återköp kan förklara företagens återköp av egna aktier har vi i denna 

studie inkluderat detta dels för att det aldrig gjorts och dels för att samma variabler skulle 

testas mot både utdelningar och återköp. 

 

Resultaten från hypotes H60 som undersökte sambandet mellan historisk utdelning och 

utdelning visade att det fanns ett statistiskt signifikant samband. Vi kunde därmed 

förkasta nollhypotesen och i likhet med de tidigare forskarna fastställa att historisk 

utdelning har en påverkan på företagens beslut om utdelning. Även för hypotes H100 

resulterade båda regressionsanalyserna i signifikanta samband mellan historiska återköp 

och återköp. Slutsatsen blev att även denna hypotes förkastades. Med detta fastslog vi 
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följaktligen att historisk utbetalningspolicy har en stark påverkan på företagens beslut 

om utdelningar respektive återköp. Att denna studie fann statistiskt signifikanta 

samband mellan historiska återköp och återköp skiljer sig dock från Brav et al. (2005, 

s. 521) som menade att historisk nivå på återköp inte hade någon påverkan på beslut om 

återköp. Det ser således ut som att det i Sverige till skillnad från USA är historisk nivå 

på återköp som förklarar företagens återköp av egna aktier. 

 

Vi har i studiens resultat även observerat att det för hypotes H70 och H90, som testar 

sambanden mellan återköp och årsresultat respektive storlek, blev en skillnad i resultat 

när finansiella företag exkluderades. Detta innebar istället att vi skulle förkasta 

nollhypoteserna och att det således fanns ett statistiskt signifikant samband mellan 

företagens återköp och årsresultat samt mellan återköp och totala storlek om man uteslöt 

alla finansiella företag från analysen. Detta tyder i enlighet med Baker et al. (2001, s. 

34) på att det finns skillnader i vad som påverkar ett företags utbetalningspolicy mellan 

finansiella och icke-finansiella företag. Vidare menade han att det inte finns några 

universella modeller för precis alla företag angående vad som påverkar deras 

utbetalningspolicy då olika imperfektioner på marknaden kan påverka företagen på 

olika sätt (Baker et al., 2001, s. 36). En av de sakerna Baker et al. (2001, s. 34) menar 

som en imperfektion kan vara olika regelverk för finansiella företag. 

 

För att kontrollera huruvida P-värdena för de oberoende variablerna ändrades när flera 

variabler inkluderades i samma analys observerade vi en del skillnader för den enkla 

regressionsanalysen mot den multipla regressionsanalysen. Slutsatsen var dock att det 

även i de multipla regressionerna endast var historiska nivåer som hade signifikanta 

samband. Detta styrker våra slutsatser om historisk utbetalningspolicy som en viktig 

förklarande variabel för företagens utbetalningspolicy. 

 

I studien testades även en multipel regressionsanalys utan den oberoende variabeln 

historiska återköp. Detta på grund av att många av företagen inte gjorde några återköp 

alls vilket resulterade i att datamaterialet innehöll många nollor. Vi misstänker därför 

att sambandet snarare beror på sambanden mellan alla dessa nollor än att historisk nivå 

har en påverkan på hur företag väljer att återköpa aktier nästkommande år. När den 

multipla regressionsanalysen testades utan historiska återköp fick variabeln årsresultat 

ett signifikant samband med återköp. Att årets resultat påverkar företagens återköp 

överensstämmer med vad tidigare teorier säger. Skinner (2008, s. 607) menade i sin 

studie att det är företagens årsresultat som påverkar den totala nivån på återköp. Även 

Brav et al (2005, s. 520) och Jagannathan et al  (2000) påvisade att årsresultat är en 

viktig variabel för att förklara företagens återköp. Jagannathan (2000, s. 355) menade 

att företag använder återköp som metod för att distribuera temporära höjningar i 

årsresultat. Resultaten visar således att när man tar bort den oberoende variabeln 

historiska återköp från analysen har istället årsresultat ett signifikant samband med 

återköp. Detta samband försvann dock när vi utförde en logistisk regressionsanalys utan 

historiska återköp. Vi vill här framhålla att detta är spekulationer från vår sida eftersom 

datamaterialet innehöll många nollor och att vi därför testade att utesluta den oberoende 

variabeln historiska återköp från analysen. Slutsatsen av denna studie är alltjämt att 

historiska nivåer påverkar både utdelningar och återköp i svenska large cap företag. 
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8. Slutsats 
 

Följande kapitel kommer presentera slutsatsen av studiens syfte och 

problemformulering. Vidare redogörs för författarnas egna diskussion, studiens 

kunskapsbidrag, samhälleliga och etiska överväganden samt rekommendation för 

vidare forskning. 

 

 

8.1 Slutsats 
Syftet med denna studie var uppdelat i tre delar. Först och främst ville vi deskriptivt 

undersöka hur svenska företag noterade på Stockholmsbörsens segment large cap 

distribuerar sina finansiella medel mellan kontanta utdelningar och återköp av egna 

aktier för att därefter testa om det skett en signifikant skillnad i utbetalningspolicyn över 

studiens valda tidsperiod (2007–2016). Detta i enlighet med teorin om att utdelningar 

traditionellt utgjort den största delen av total utbetalningspolicy, men att återköp av egna 

aktier nu verkar ta över som metod för att distribuera finansiella medel. För att vidare 

förklara vad som påverkar företagen i sina beslut om utdelningar och återköp undersökte 

vi i enlighet med tidigare teorier ett antal variabler för att se huruvida det fanns 

signifikanta samband som kan förklara utbetalningspolicyn i svenska företag noterade 

på Stockholmsbörsens segment large cap. 

 

I enlighet med studiens syfte lydde problemformuleringen; Hur har utbetalningspolicyn 

bland svenska large cap företag utvecklats samt vad förklarar deras beslut att 

distribuera finansiella medel genom utdelningar respektive återköp av egna aktier? Den 

deskriptiva delen samt Wilcoxon rangsummetest gällande skillnader i 

utbetalningspolicy över tid ämnade besvara den första delen i problemformuleringen för 

hur distributionen av finansiella medel utvecklats. Vidare har flera olika 

regressionsanalyser utförts för att undersöka sambanden mellan studiens oberoende och 

beroende variabler i syfte att förklara vad som påverkar beslut om utdelningar respektive 

återköp. Slutsatsen från studiens resultat är att endast hypoteserna H20, H60 och H100 

helt kan förkastas. Vi kan med andra ord säga att distributionen av finansiella medel i 

svenska large cap företag utvecklats så att det skett en statistiskt signifikant minskning 

av återköp av egna aktier över tioårsperioden. Vi har även observerat statistiskt 

signifikanta samband mellan utdelningar och historiska utdelningar samt mellan återköp 

och historiska återköp. Slutsatsen är att svenska large cap företagens beslut vid kontanta 

utdelningar respektive återköp av egna aktier kan förklaras av företagens historiska 

nivåer. 

 

Att tidigare teorier bygger på att återköp håller på att ta över utdelningar som metod för 

att distribuera finansiella medel men att resultaten från denna studie snarare visar på att 

återköp i svenska large cap företag minskar tyder i enlighet med Fischer Black på att 

utbetalningspolicy sannerligen är ett problematiskt pussel. 

 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle,  

with pieces that just don’t fit together” 

- Fischer Black 
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8.2 Diskussion 
Då ämnet utbetalningspolicy är ett brett och välforskat ämne har det inte funnits något 

vedertaget sätt för hur tidigare forskare studerat ämnet. En svårighet med studien har 

därmed varit att dels bestämma vilka statistiska tester som ska genomföras samt hur 

valda variabler ska definieras. Vi har i så stor utsträckning som möjligt utgått från vad 

tidigare forskare gjort. Detta har inneburit att flera olika tester genomförts i denna studie 

för att styrka undersökningen och för att se huruvida resultaten skiljer sig åt. 

 

Att tidigare forskare definierar variablerna på så vitt olika sätt innebär att variablerna i 

den här studien inte baseras på endast en studie utan från flera olika. Vi har i denna 

studie definierat våra variabler i enlighet med tidigare studier och utefter vad som 

funnits tillgängligt via databasen Thomas Reuters Datastream. De olika definitionerna i 

jämförelse med tidigare studier kan i detta fall eventuellt ha påverkat resultaten. 

Eftersom studien inte är en replikation av en enda studie utan snarare en kombination 

av flera har vi också varit tvungna att på grund av studiens omfattning begränsa urvalet 

av variabler till i detta fall fyra stycken. Detta kan även här ha inneburit systematiska 

fel som kan ha påverkat resultaten då det finns risk att vi eventuellt innehaft en viss 

selektivitet i val av variabler. Detta har vi dock försökt undvika i största mån genom att 

välja de variabler som haft störst fokus i tidigare studier. 

 

Vad som vidare bör observeras är att finanskrisen haft en påverkan på även den svenska 

marknaden och att företagens siffror påverkats därefter. Eftersom det var en kris i början 

av tidsperioden fanns det en risk för systematiska fel i resultaten från Wilcoxon 

rangsummetest som ämnade testa skillnader i utbetalningspolicy över tid. Då våra 

resultat i själva verket visade att det inte finns någon signifikant skillnad i utdelningar 

mellan åren 2007–2016 så anser vi därför att krisen inte haft en större påverkan på de 

faktiska resultaten. Att återköpen fått en signifikant minskning kan dock vara till följd 

av krisen och tyder på en likhet med flexibilitetshypotesen. Detta genom att återköpen i 

stora drag ser ut att påverkas av fluktuationer i årsresultaten. Huruvida minskningen 

beror på krisen eller om det finns någon annan underliggande förklaring kan vi med 

säkerhet inte säga. För att undersöka detta skulle det vara intressant att i vidare studier 

utöka tidsperioden till att innefatta åren 2000–2006 för att se hur svenska large cap 

företag köpte tillbaka egna aktier när metoden precis blivit laglig. 

 

Då flera av studiens slutsatser skiljer sig från tidigare teorier vill vi här föra en 

diskussion kring vad detta kan bero på. Detta är således våra egna tankar och 

spekulationer på bakomliggande orsaker. Att vi i studiens resultat observerat att det skett 

en statistiskt signifikant minskning av återköp under tidsperioden är anmärkningsvärda 

resultat i relation till vad tidigare studier säger om att återköpen substituerar 

utdelningarna som metod för att distribuera finansiella medel. Den signifikanta 

minskningen skulle delvis kunna bero på att vi under de senaste åren sett en stark 

uppgång på börsen vilket skulle kunna betyda att återköpen stannar av då företagen ser 

sina aktier som övervärderade. Företagen kan under de tidigare åren 2007 och 2011 

ansett att deras aktie varit undervärderad och därför gjort större återköp. Skinner (2008, 

s. 607) benämner nämligen aktiepris som en bidragande faktor för vilken tidpunkt 

företagen väljer att köpa tillbaka egna aktier. Detta tyder dessutom på att det finns 

likheter med signalteorin som innebär att företag genom återköp av egna aktier vill 

signalera på högre framtida resultat eller att de anser att deras aktie är undervärderad 

(Grullon & Ikenberry, 2000, s. 35). 

 



   

 

~ 57 ~ 

 

Minskningen kan även bero på det faktum att återköp inte har varit lagligt i Sverige så 

länge som i flera andra länder. De höga återköpen 2007 kan ha varit till följd av nyhetens 

behag och att återköpen nu mattats ut. Detta stödjs av att vi observerat flera företag i 

datamaterialet som har höga återköp i början av tidsperioden för att i senare delen ha i 

princip noll. Om man i framtiden utför samma undersökning finns det en möjlighet att 

observera om återköpen i likhet med USA kommer öka allt mer och att vi om 10–20 år 

eventuellt kommer observera samma fenomen med att återköp tar över utdelningar även 

här i Sverige. Detta i likhet med att återköp i USA länge var relativt låga till att de fått 

en markant ökning de senaste 40 åren. 

 

 

8.3 Kunskapsbidrag 
Syftet med denna studie var att på ett deskriptivt sätt undersöka hur de två 

utbetalningsformerna utdelning och återköp av egna aktier har utvecklats under 

tidsperioden 2007–2016 samt att testa sambandet mellan dessa utbetalningsformer och 

de oberoende variablerna årsresultat, lönsamhet, storlek och historiska 

utdelningar/återköp. Det finns omfattande forskning kring ämnet utbetalningspolicy och 

många undersökningar har utförts. Det har dock oss veterligen inte utförts någon studie 

där de valda variablernas samband med utbetalningsformerna har testats på företag som 

är noterade på Stockholmsbörsens segment large cap. Vi ämnade därför med denna 

studie tillföra kunskap om detta och öka förståelsen inom ämnet utbetalningspolicy i 

Sverige.  

 

De resultat vi fick visade att det inte skett en större förändring gällande utdelningar men 

att företagens återköp av egna aktier förändrats genom att de minskat signifikant. Detta 

motsäger vad tidigare internationella studier har sagt om utvecklingen av återköp som 

ett substitut för utdelningar. Vi kan konstatera att de variabler som har en påverkan på 

företagens utbetalningspolicy är dess historiska nivåer. Kunskapsbidraget från denna 

studie är således att det inte bara är företagens utdelningar som påverkas av dess 

historiska nivå utan även företagens återköp av egna aktier. 

 

Perspektivet för denna studie riktade sig mot investerare för att påvisa vilka oberoende 

variabler som påverkade företagens utbetalningspolicy då investerare har olika 

preferenser i vilken utbetalningsform de föredrar. Studien bidrar således till att 

investerarna får en vidare förståelse för vad som påverkar företagen i deras beslut om 

utdelningar respektive återköp för att i största mån välja att investera i företag som 

optimerar investeringarna baserat på deras egna preferenser. Utifrån resultaten från 

denna studie kan investerarna således observera svenska large cap företagens historiska 

nivåer på utdelningar respektive återköp för att få information om hur 

utbetalningspolicyn kommer se ut i framtiden. På detta sätt kan de aktivt välja att 

investera i företag som har en historisk utbetalningspolicy i linje med deras preferenser. 

 

Denna kunskap kan även rikta sig till företagen själva då ledningen i tidigare forskning 

framfört att de anser att historiska nivåer av återköp inte har en påverkan på återköp för 

innevarande år. Vi har med våra resultat kunnat se att trots företagsledningens 

uppfattning om påverkande variabler så har historiska nivåer av återköp ett samband 

med företagens återköp innevarande år. Med denna kunskap ger det företagsledningen 

ytterligare medvetenhet i vad som ligger till grund för utbetalningspolicyn. 
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8.4 Samhälleliga och etiska överväganden 
När en studie utförs så är det av vikt att forskarna reflekterar över etiska principer och 

införlivar dessa i sin undersökning för att värna om att de medverkande individerna 

skyddas och inte kommer att lida skada på grund av sin medverkan. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) finns det fyra huvudsakliga principer för att upprätta 

detta skydd. Informationskravet som innebär att studiens syfte ska förmedlas till dem 

som medverkar och att de även har rätt att dra sig ur undersökningen om de inte längre 

vill deltaga. Om uppgifterna till studien inhämtas från en databas görs en bedömning 

om de medverkande måste informeras baserat på om det kan misstänkas att deltagandet 

kan medföra någon slags olägenhet för den medverkande. Samtyckeskravet innebär att 

de som inkluderas i en studie ska ha rätten att bestämma om de vill medverka i 

undersökningen eller inte. Om informationen inhämtas från en databas behöver inte 

forskaren få samtycke av de medverkande. Konfidentialitetskravet som innebär att alla 

uppgifter om den medverkande, så som dess identitet, ska behandlas så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda 

individer som insamlas till en forskningsstudie endast får användas till just detta 

ändamål och får inte lämnas vidare till andra som skulle ha ett annat syfte med 

uppgifterna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). 

 

I denna studie har alla siffror inhämtats från databasen Thomson Reuters Datastream 

samt från årsredovisningar vilket innebär att all information kommer från offentliga 

uppgifter som företagen själva har rapporterat. De resultatet som framkommit i denna 

undersökning är därutöver redovisade på en aggregerad nivå så inget enskilt företag 

specificeras. Denna studie har även skrivits med en öppenhet om vilka metodval vi gjort 

och att vi ämnat förhålla oss objektiva under hela studiens gång. Vi anser därför att inga 

större etiska implikationer föreligger i denna studie.  

 

Syftet med denna undersökningen var att på ett objektivt sätt testa om det skett en 

signifikant skillnad i utbetalningspolicy under en tioårsperiod. Dessutom ville vi i likhet 

med tidigare forskare testa sambandet mellan olika variabler som potentiellt kunde 

påverka företagens beslut om utbetalning. Då denna studie endast ämnar till att 

undersöka förhållandena kring utbetalningspolicy och inte försöka påverka företagen 

anser vi därför att resultatet av denna studie inte skulle innebära några samhälleliga 

konsekvenser. 

 

 

8.5 Rekommendation vidare forskning 
Då det på grund av denna studies omfattning gjordes ett antal avgränsningar vill vi här 

göra rekommendationer om vidare forskning som vi anser skulle vara intressant att 

utföra. 

 

• För det första så begränsades denna studie till att deskriptivt undersöka 

utvecklingen av utdelning och återköp mellan åren 2007–2016. Detta då 

datamaterialet om återköp var bristfälligt i databaser och insamlades för hand 

genom att söka uppgifter i företagens årsredovisningar vilket innebar ett 

tidskrävande arbete. I en större studie skulle det därför vara intressant att följa 

utveckling mellan dessa två utbetalningsformer redan från år 2000 då det blev 

lagligt i Sverige för företag att göra återköp av egna aktier. 
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• Då tidigare forskare uppmärksammade att det tog ett par årtionden innan återköp 

som utbetalningsform tog fart på den amerikanska marknaden vill vi framhäva 

att det skulle vara av intresse att replikera denna studie i framtiden för att se om 

vi kan se en liknande utveckling i Sverige. 

 

• Vidare så rekommenderar vi att testa mot fler oberoende variabler än de som 

prövats i denna studie. I en vidare studie skulle det vara intressant att i enlighet 

med tidigare forskning även inkludera bland annat investeringsmöjligheter eller 

kapitalstruktur som variabler som kan påverka företagens utbetalningspolicy. 
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9. Sanningskriterier 
 

I detta avslutande kapitel ämnar vi redogöra för studiens mest väsentliga 

sanningskriterier. Sanningskriterierna innefattar en diskussion om den aktuella 

studiens reliabilitet samt validitet. 

 

 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 107) innebär reliabilitet och validitet den empiriska 

verklighetens övergång från den teoretiska modellen för att avgöra huruvida den 

teoretiska referensramen ger en tydlig beskrivning av verkligheten. Reliabilitet och 

validitet är enligt Bryman (2011, s. 49) bland de viktigaste sanningskriterierna vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar varför det är av betydelse att redogöra för dessa. 

 

 

9.1 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär frågeställningen om en studies resultat kan anses tillförlitliga och 

därför stämmer med verkligheten eller om resultaten snarare är till följd av olika 

slumpfel eller tillfälliga brister (Bryman, 2011, s. 49; Lantz, 2014, s. 40). Reliabilitet 

innebär således att studiens resultat är tillförlitliga och att de skulle bli lika om man 

genomför samma undersökning igen (Bryman, 2011, s. 49). 

 

Det kvantitativa datamaterialet i den aktuella studien är sekundärdata inhämtad från 

offentliga databaser och årsredovisningar. Detta innebär att om samma data skulle 

samlas in igen vid ett senare tillfälle skulle det vara exakt samma data som denna studie 

bygger på. Att det är offentlig data styrker att det inte innehåller några slumpfel eller 

tillfälliga brister. Insamling av data för företagens återköp av egna aktier har genomförts 

manuellt genom att undersöka alla företagens årsredovisningar för hela tidsperioden. 

Det finns därmed en viss risk för felaktig databearbetning när författarna skrivit in dessa 

siffror i Excel. Dessa fel har vi dock minimerat genom att datainhämtningen 

sammanställts med största noggrannhet samt att ett flertal stickprov genomförts på 

datamaterialet i efterhand. Vidare har även de statistiska testerna genomförts vid olika 

tillfällen och genererat samma resultat vilket styrker att resultaten inte innehåller några 

systematiska fel. Vi argumenterar således för att tillförlitligheten i både datamaterial och 

resultat är stabila vilket således tyder på hög reliabilitet samt att studien är replikerbar. 

 

Studien har avgränsats till att endast studera företag i segmentet large cap. Resultatet 

kommer därför inte att kunna generaliseras på några andra företag inom några andra 

segment. Att dra en slutsats om en annan grupp utan att egentligen ha undersökt dem 

vore att övergeneralisera (Lantz, 2014, s. 127–128). 

 

 

9.2 Validitet 
Enligt Lantz (2014, s. 40) innebär validitet att studien mäter det den faktiskt ämnar att 

mäta, det vill säga att studien har hög giltighet. Till skillnad från reliabilitet som mäter 

huruvida studiens kännetecknas av slumpfel eller tillfälliga brister innebär validitet 

istället att studien kännetecknas av olika systematiska fel på grund av att forskaren gjort 

något fel i undersökningsprocessen (Lantz, 2014, s. 42–43). Bryman (2011, s. 50) skiljer 

mellan olika slags validitet. Mätningsvaliditet är ett viktigt kriterium för kvantitativa 
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undersökningar och innebär att väsentliga begrepp mäter det de faktiskt avser att mäta. 

I denna studie har flera av variablerna som undersökts haft flera olika definitioner 

beroende på olika studier. Detta har inneburit svårigheter med att veta exakt vilken data 

som skulle hämtas in. Vi har i enlighet med tidigare studier definierat våra variabler 

efter de mest tydliga sätten och utefter vad som funnits tillgängligt via databasen 

Thomas Reuters Datastream. De olika definitionerna i jämförelse med tidigare studier 

kan i detta fall eventuellt ha påverkat resultaten. Vi har dock tydligt redogjort för hur 

tidigare studier definierar variablerna och vilka definitioner vi utgått ifrån samt exakt 

vilken data som hämtats via nämnda databas. Studiens tydliga definitioner av alla 

undersökta variabler i kombination med att datamaterialet är av offentlig art innebär 

således att studien enkelt kan replikeras av andra forskare. 

 

Vidare diskuterar Bryman (2011, s. 50) intern validitet som innebär frågeställningen om 

huruvida två variablers kausala förhållande är verkligt eller ej. Han menar att man inte 

kan vara helt säker på att ett förhållande mellan två variabler verkligen påverkas av 

varandra eller om det snarare är så att det finns en annan bakomliggande orsak som 

resulterar i ett skenbart förhållande (2011, s. 50). Här kan diskuteras den aktuella 

studiens samband mellan företagens återköp och historiska återköp. Hypotesen 

förkastades och slutsatsen blev att det fanns ett signifikant samband. Detta kan som 

tidigare diskuterats bero på förhållandet vi ser i datamaterialet som innehåller många 

företag som hade noll kronor i återköp vilket kan ge upphov till sambandet. Det kan 

följaktligen finnas en risk för att sambandet endast är ett skenbart orsaksförhållande och 

att det därför skulle vara av intresse att vidare undersöka detta i fortsatta studier över 

längre tid. 
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Appendix 1. Koder på inhämtade variabler 
Vid insamling av data har vi samlat in följande variabler i Thomas Reuters 

Datastream: 

 

Utdelning 

 

 

Cash Dividends Paid Total - (wco4551) 

Cash Flow Data, Annual & Interim Item; Field 04551 

 

 

Återköp 

 

 

Share Buyback Amount - (ECSLDP048) 

 

 

Årsresultat 

 

 

Net Profit (Income) – (DWNP) (Datastream Worldscope) 

 

 

Lönsamhet 

 

 

ROA - Profitability Ratio, Annual & Interim Item; Field 08326 

 

 

Storlek 

 

 

Total Assets – (WC02999) 

Asset Data, Annual & Interim Item; Field 02999 

 

 

Marknadsvärde 

 

 

Market Value (Capital) – (MV) 

 

 

 

  

https://emea1.datastream.cp.thomsonreuters.com/navigator/search.aspx?dsid=ZUMU016&host=Dfo&SymbolPref=undefined&multiSelect=true&dt=true&dforic=true&q=buyback&prev=dtx1%7C001_001_006&subset=dtx1%7C001_001_006
https://emea1.datastream.cp.thomsonreuters.com/navigator/search.aspx?dsid=ZUMU016&host=Dfo&SymbolPref=undefined&multiSelect=true&dt=true&dforic=true&q=assets&prev=dtx1%7C001_001_006&subset=dtx1%7C001_001_006
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Appendix 2. Fördelning av data 
 

 

 
Figur 7: Histogram - Återköp. 

 
Figur 8: Histogram - Årsresultat 2015. 

 
Figur 9: Histogram - Årsresultat 2016. 

 

 
Figur 11: Histogram - Lönsamhet 2016. 

  

Figur 6: Histogram – Utdelning. 

Figur 10: Histogram - Lönsamhet 2015. 
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Figur 12: Histogram - Storlek. 

Figur 13: Histogram - Historisk 

utdelning. 

Figur 14: Histogram – Historiska 

återköp. 
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Appendix 3: Resultat oberoende variabler - 2016 
För de oberoende variablerna årsresultat och lönsamhet insamlades och testades data för 

både år 2016 och 2015. Studien har dock lagt fokus på siffror från 2015. Här presenteras 

deskriptiv statistik, Spearman’s rangkorrelation samt resultaten från 

regressionsanalyserna med de oberoende variablerna årsresultat och lönsamhet från år 

2016. För övriga variabler används samma siffror som presenterats tidigare i studien. 

 

 

Tabell 11: Deskriptiv statistik oberoende variabler 2016. Visas i mdkr. 

Variabler Obs Medelvärde Median 

Standard-

avvikelse Min Max 

Årsresultat  74 5,04 2,27 7,72 -5,73 35,7 

Lönsamhet  74 9,19% 7,33% 11,15% -4,47% 75,21% 

 

 

Tabell 12: Spearman’s rangkorrelation - Årsresultat och Lönsamhet från 2016. 

U
tdelning

Å
terköp

Å
rsresultat

Lönsam
het

Storlek

H
ist. Utd

H
ist. Åtkp

Utdelning 1,0000

Återköp 0,1216 1,0000

Årsresultat 0,5469* -0,0496 1,0000

Lönsamhet -0,1242 -0,0525 0,2691* 1,0000

Storlek 0,6227* 0,0127 0,6768* -0.3270*1,0000

Hist. Utd 0,8866* 0,1260 0,6335* -0,1738 0,7037* 1,0000

Hist. Åtkp -0,0473 0,5848* 0,0623 0,2640 -0.1174 0,0704 1,0000  
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Tabell 13: Resultat regressionsanalyser – Utdelning. 
Siffrorna visar variablernas koefficienter respektive standardavvikelser inom parantes. Asteriskerna 

indikerar att koefficienterna är signifikanta på en femprocentig signifikansnivå. 

             Enkla linjära regressionsanalyser 
Multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,5298* 

(0,0583) 
- - - 

-0,0508           

(0,0479) 

Lönsamhet - 
-5500641 

(5877384) 
- - 

5835897       

(3514357) 

Storlek - - 
0,0042* 

(0,0006) 
- 

0,0005             

(0,0004) 

Historisk 

utdelning 
- - - 

0,9971* 

(0,0407) 

1,0161*           

(0,0674) 

Obs 74 74 74 66 66 

R2 0,5344 0,0120 0,3910 0,9051 0,9107 

             Logistisk regressionsanalyser 
Logistisk multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0000 

(0,0000) 
- - - 

-0,0000            

(0,0000) 

Lönsamhet - 
-2,8677         

(2,49) 
- - 

26,9611             

(35,465) 

Storlek - - 
0,0000 

(0,0000) 
- 

0,0000             

(0,0000) 

Historisk 

utdelning 
- - - - - 

Obs 74 74 74 - 61 

R2 0,0572 0,2816 0,0155 - 0,2359 
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Tabell 14: Resultat regressionsanalyser – Återköp. 
Siffrorna visar variablernas koefficienter respektive standardavvikelser inom parantes. Asteriskerna 

indikerar att koefficienterna är signifikanta på en femprocentig signifikansnivå. 

             Enkla linjära regressionsanalyser 
Multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0294 

(0,0209) 
- - - 

0,0005            

(0,0161) 

Lönsamhet - 
532854,7 

(1464654) 
- - 

-1480941       

(1466915) 

Storlek - - 
-0,0000 

(0,0002) 
- 

0,0000             

(0,0002) 

Historiska 

återköp 
- - - 

0,7074* 

(0,0529) 

0,7122*           

(0,0556) 

Obs 74 74 74 66 66 

R2 0,0267 0,0018 0,0000 0,7336 0,7386 

             Logistisk regressionsanalyser 
Logistisk multipel 

regressionsanalys 

Årsresultat 
0,0000 

(0,0000) 
- - - 

-0,0000            

(0,0000) 

Lönsamhet - 
3,8732         

(2,4457) 
- - 

-3,9039             

(5,3294) 

Storlek - - 
0,0000 

(0,0000) 
- 

0,0000             

(0,0000) 

Historisk 

utdelning 
- - - 

4,0535* 

(0,8968) 

4,5013* 

(1,0778) 

Obs 74 74 74 66 66 

R2 0,0160 0,0361 0,0182 0,4556 0,4848 
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