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Sammanfattning 

Finanskrisen 2007–2009 började i USA och spred sig över hela världen. Sverige påverkades 

också av den genom att bland annat landets export minskade, vilket bidrog till att BNP 

minskade. Företag kan ge utdelning till sina aktieägare om det går bra för företaget och 

därmed är det intressant att undersöka om företagens utdelning påverkades av finanskrisen. 

Tidigare forskning har bland annat gjorts i USA där resultatet visar att företagen minskade 

sin utdelning under finanskrisen, dock har endast ett fåtal studier gjorts på svenska företag.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka om finanskrisen 2007–2009 hade någon effekt på 

utdelningspolicyn i svenska företag. Detta ämne valdes bland annat för att det endast fanns 

ett fåtal tidigare studier som gjorts på svenska företag och för att det är intressant från en 

investerares perspektiv att se hur företag reagerade vid den finansiella krisen. Den 

avgränsning som gjorts är att Large Cap och Mid Cap företag valts från databasen Finbas, 

Swedish House of Finance. Detta för att faktiskt studera företag som har en relativt fast 

utdelningspolicy. Den tidsperiod som studien är baserad på är mellan åren 2004 till 2012, 

detta för att få ett tillräckligt stort spann.  

 

Den vetenskapliga metod som använts är bland annat det ontologiska antagandet och det 

deduktiva angreppssättet, då det är objektivitet som eftersträvas. I denna studie har också 

en kvantitativ undersökningsmetod valts då regressionsmodeller har använts vid 

genomförandet av undersökningen. Denna studie har också utgått från några kända teorier 

som kan förklara utdelningspolicy, som till exempel Modigliani och Miller och Gordon 

Growth Model. Andra teorier som också använts är Agentteorin, Signalteorin samt ”Bird in 

the hand” teorin.  

 

Datan till studien har hämtats från databasen Eikon, Thomson Reuters. Datan analyserades 

med hjälp av en korrelationsanalys, en beskrivande statistik samt med hjälp av plottar för 

att undersöka om datan hade outliers. Regressionsanalyserna genomfördes i programvaran 

STATA. 

 

Det resultatet visar är att det finns ett samband mellan utdelning och åren efter finanskrisen. 

Det som studien visar är att utdelningen i svenska företag ökade åren efter finanskrisen. 

Detta kan eventuellt tänkas förklaras av ”Bird in the hand” teorin då investerarna kanske 

blev mer riskaversiva efter finanskrisen och därmed föredrog en säker utdelning idag än en 

mer osäker utdelning i framtiden. Resultatet kan också tänkas förklaras av Signalteorin, att 

företagen började gå bättre och därmed ökade utdelningen för att på så sätt sända ut goda 

framtidsutsikter.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Utdelningspolicy, utdelning, finanskrisen, investerare, företagsledare 
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Begreppsdefinitioner 
För att tydliggöra för läsaren kommer några begrepp att presenteras här nedan för att på så sätt 

undvika att missförstånd uppstår vid tolkning av dessa begrepp. 

 

Utdelning: Begreppet utdelning kommer i denna studie att innebära de kontanta medel som 

betalas ut till aktieägarna. Detta då det är en av de vanligaste formerna av utdelning som företag 

i Sverige använder.  

 

Utdelningspolicy: Det här begreppet innebär att företag har en policy som visar hur mycket 

utdelning som ska delas ut till aktieägarna.  

 

Finanskrisen: Finanskriser uppstår när det finns störningar på den finansiella marknaden som 

leder till att priserna på tillgångar faller och företag går dåligt. I detta arbete kommer 

finanskrisen att representera den kris som ägde rum mellan åren 2007 och 2009.   
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1 Introduktion 
 

I detta avsnitt kommer först problembakgrund och problemdiskussion att presenteras, därefter 

presenteras forskningsfrågan, syfte och avgränsningar och slutligen kommer detta kapitel att 

diskutera några teoretiska och praktiska bidrag.   

 
 

1.1 Problembakgrund och Problemdiskussion 

Finanskrisen som ägde rum 2007–2009 startade enligt Ivashina & Scharfstein (2010) i USA 

och spred sig över hela världen. Krisen grundade sig i att människor som inte uppfyllde 

kreditvillkoren ändå beviljades bolån. Detta resulterade till en katastrof när huspriserna därefter 

föll kraftigt. Centralbanker gick in för att hjälpa banker som var på gränsen till konkurs, år 2008 

gick trots detta Lehman Brothers i konkurs. Detta skapade en misstro bland banker, vilket 

gjorde att bankerna slutade att låna ut pengar på grund av att de var rädda att inte få dem tillbaka. 

Detta bidrog till att det blev svårt för hushåll och företag att ta lån (Ivashina & Scharfstein, 

2010, s. 319). Finanskrisen orsakade att aktiemarknaden i USA sjönk i slutet av 2007, vilket 

ledde till att aktiemarknaden även sjönk i tillväxtmarknader. Tillväxtmarknad är en marknad 

där ekonomin ökar kraftigt, ett exempel på en tillväxtmarknad är Kina (Avanza, 2019). Från 

början av 2008 till mitten av 2009 rasade USA:s aktiemarknad med 43 procent. Detta ledde till 

att tillväxtmarknader rasade med 50 procent och gränsmarknader med 60 procent (Samarakoon, 

2011). Gränsmarknader är små marknader som har god potential till att växa och bli 

tillväxtmarknader, exempel på gränsmarknader är Vietnamn och Argentina (Ohlin, 2014). 

  

År 2008 kom den globala finanskrisen till Sverige. I Sverige minskade exporten redan innan 

2008, vilket gjorde att landets BNP (Bruttonationalprodukt) minskade och då exporten är viktig 

för svensk ekonomi påverkades Sverige negativt av detta (Mannar, 2017, s. 1032). Enligt 

Statistiska centralbyrån (2009) minskade landets BNP med 0,2 procent och exporten minskade 

med cirka 10 procent. Arbetslösheten ökade också i början på 2008 vilket bidrog till att 

hushållen blev mer restriktiva i sin konsumtion (SCB, 2009). Riksbanken följde utvecklingen 

och satte in likviditetsåtgärder för att stärka och stabilisera finansmarknaden. Dessa åtgärder 

handlade om att till exempel skapa nya möjligheter för banker att ta lån (Sveriges Riksbank, 

2018).   

  

Finanskrisen inträffade 50 år efter att Modiglianis och Millers proposition 1 och 2 publicerats. 

Forskare hade inte kunskap om att kapitalstruktur skulle komma att ha en betydelse under 

finanskrisen 2008 för finans och ekonomi (Kashyap & Zingales, 2010, s. 303). Banker 

drabbades hårt av finanskrisen som ägde rum mellan år 2007 och 2009. Detta bidrog till att 

Basel Kommittén i december 2009 gav ett förslag till en ny reform av kapitalkrav för banker. 

Baselkommittén påstår i sitt rådgivande att bankerna gick in i krisen med för lite kapital och att 

bristen på kapital var en bidragande orsak till krisen (Hellwig, 2010, s. 2). 

  

Den finansiella marknaden spelar en viktig roll i det svenska samhället eftersom det är där alla 

möjliga investerare förhandlar med varandra. På den finansiella marknaden är investerarna 

kända för att ha kort minne (Baker & Nofsinger, 2002). Detta beror på att det kan vara svårt att 

lära sig från tidigare misstag då hjärnan filtrerar minnen, för att undvika att hantera två 

motstridiga saker. Denna process utgår från begreppet kognitiv dissonans, det vill säga att 

människor tenderar att ignorera, avvisa eller minimera all information som strider mot en viss 

tro (Baker & Nofsinger, 2002). Kognitiv dissonans leder till att investerare försöker undvika en 

motsägande tro och istället söker stöd för sin egen tro (Baker & Nofsinger, 2002). Med detta 
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sagt, kanske det inte spelar någon roll hur företagsledare på lång sikt väljer sin utdelningspolicy 

då investerare ändå är kända för att ha kort minne. Ett exempel skulle kunna vara att 

företagsledare väljer utdelningspolicy efter sina känslor och inte efter andra företag på 

marknaden. Det gör det också intressant att undersöka om företagsledare lärde sig något efter 

finanskrisen som bidrog till att de förändrade sin utdelningspolicy, på grund av att de insåg att 

det var bra att spara kapital i företaget och därmed minskade utdelningen. 

  

Utdelning innebär att företagsledare delar ut en del av företagets tillgångar till aktieägarna 

(Investopedia, 2019). Modiglianis och Millers propositioner bidrog till en förvirring på den 

finansiella marknaden (Denis & Osobov, 2008, s. 62). Modigliani & Miller ansåg att 

utdelningspolicy är irrelevant på perfekta marknader där det inte finns någon asymmetrisk 

information och där företag har en fast investeringspolicy (Allen & Michaely, 2003). I en studie 

gjord av Dennis & Osobov (2008) undersöktes utdelningspolicy i USA, Kanada, Storbritannien, 

Tyskland, Frankrike och Japan, och resultatet visar att utdelning inte skiljer sig mycket mellan 

länderna. Resultatet visar också att utdelning påverkas av företags storlek, lönsamhet och 

tillväxtmöjligheter. 

  

Traditionellt sett har det diskuterats att företag kan påverka kostnad för utdelning genom att 

ändra på utdelningspolicy (Black & Scholes, 1973, s. 1). Enligt Black & Scholes (1973) kan 

företag öka värdet på sin utdelning genom att ändra på utbetalningskvoten. Detta leder till att 

investerare efterfrågar aktier som ger en högre utdelning. Black & Scholes (1973) påstår vidare 

att ett företag som ökar sin utdelning inte har en fastställd påverkan på aktiepriset. Priset kan 

ändras tillfälligt som en respons på förändringen i utdelningen. Detta eftersom marknaden kan 

tro att förändringen i utdelningen symboliserar framtida möjlig lönsamhet. 

  

I en studie gjord av Kuo et al. (2013 s. 3499) undersöktes avgörande faktorer för utdelning och 

om likviditet, catering och risk påverkar benägenheten att ge utdelning. Resultatet av studien 

visade att risk och likviditet påverkade utdelningspolicyn. Forskning har också försökt komma 

på en förklaring till varför vissa företag ger utdelning och andra inte på en icke perfekt marknad. 

Resultatet visade att catering har en benägenhet att dra till sig mer risk när det kommer till 

utdelning (Kuo et al., 2013, s. 3499 & 3514). Catering är en teori som visar på att cheferna 

tillgodoser investerarens efterfrågan på utdelning (Denis & Osobov, 2008, s. 77). 

  

Det finns relativt många studier som gjorts på utdelningspolicy. I en studie gjord av Hauser 

(2013) undersöktes, med hjälp av regressionsanalys, utdelningspolicyn i industriella företag i 

USA mellan år 2006–2009. Det studien visade är att utdelningen minskade under 2008–2009. 

Studien visade också att det var de kontanta förhållandena som låg till grund för beslutet av en 

nedskärning av utdelningen efter krisen. Enligt Hauser (2013) tyder detta på att det är viktigare 

att öka kontanta medel istället för att fortsätta att bibehålla sin utdelningspolicy under 

finansiella kriser. 

  

Hur ser det då ut i Sverige? Hur har svenska företags utdelning förändrats? Det kan skilja sig 

mellan hur USA och Sverige påverkades av finanskrisen, vilket gör det intressant att undersöka 

om Sverige också skar ned på utdelningen efter finanskrisen eller om Sverige behöll den 

utdelning de hade innan krisen startade. Det kan också vara intressant att studera Sverige då 

Sverige har sin valuta i kronor (sek) och studien ovan har gjorts på företag i USA som har 

dollar. I en studie gjord av Maury & Pajuste (2002, s. 18) kan det skilja sig mellan 

utdelningspolicy beroende på om det är privata eller offentliga företag. Maury & Pajuste (2002, 

s. 18) kom fram till att privatägda företag i Sverige delar ut lägre utdelningar. Maury & Pajuste 

(2002) hävdar att ett av det vanligaste finansiella beslut som företag ställs inför är beslutet om 
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vilken procent av vinsten som ska betalas ut i form av utdelning till aktieägarna (Maury & 

Pajuste, 2002, s. 16). 

  

I en annan studie gjort av Brunzell et al. (2014) undersöktes de nordiska ländernas 

utdelningspolicy. Den studien undersöker om företag har en tydlig utdelningspolicy. Studien 

undersöker om företag har en explicit utdelningspolicy och vad som är avgörande för valet av 

denna policy. Studien resulterade i att de flesta av företagen i norden har en specificerad 

utdelningspolicy och att det är kapitalstruktur och framtida tillgångar som influerar 

utdelningspolicyn mest (Brunzell et al., 2014). Studien resulterade också i att det är mindre 

troligt att företag har en explicit utdelningspolicy om företagen har en äldre ordförande. 

Chansen att företag använder en definierad utdelningspolicy är större, för de större och 

lönsammare företagen (Brunzell et al., 2014). Definierad utdelning är en bra aspekt inom 

företagande då detta kan lösa agentproblem som kan uppstå mellan stora ägare och mindre 

ägare (Brunzell et al., 2014). 

  

Som tidigare nämnts så existerar ett fåtal tidigare studier på hur en finanskris kan påverka ett 

företags utdelningspolicy, men trots detta är det svårt att veta exakt hur finanskrisen 2007-2009 

påverkade styrelsers beslut angående utdelningspolicy. Ett möjligt scenario är att styrelser blir 

mer riskaversiva då de varit med om en finanskris. Det finns forskning som visar på att tidigare 

erfarenheter påverkar människors risktagande. ”Depression Babies” är en teori som hävdar just 

detta, det vill säga att personer som varit med om kriser påverkas genom att de blir mer 

riskaverta (Nagel & Malmendier, 2011). Om man antar att detta håller så kan detta leda till 

antingen att styrelser behåller mer kapital i bolaget som buffert inför framtiden, det vill säga 

håller tillbaka utdelning, eller omvänt att de väljer att ta ut mer pengar ur bolaget idag i form 

av utdelning. Det senare motiveras av ”Bird in the hand” teorin. Denna teori hävdar att 

investerare föredrar att behålla det man har idag än att riskera att förlora det genom att söka 

efter något bättre (Dong et al., 2003). Detta skulle då eventuellt innebära att styrelsen försökte 

behålla den utdelning man hade eller också försöka öka utdelningen, då investerare föredrar en 

utdelning idag än att eventuell inte få någon utdelning i framtiden. Då båda dessa utfall är 

möjliga leder det oss till nedanstående forskningsfråga.    

 

1.2 Forskningsfråga 

 Påverkades utdelningens storlek i svenska företag av finanskrisen 2007-2009, och i så 

fall hur?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om finanskrisen, som varade mellan åren 2007 och 

2009, har påverkat svenska företags utdelningspolicy. Studiens syfte är att med hjälp av en 

regressionsanalys undersöka om det går att statistiskt säkerställa att utdelningen påverkades av 

finanskrisen, och i så fall på vilket sätt. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till företag på Large Cap och Mid Cap. Large Cap företag är 

bolag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro och Mid Cap företag har ett börsvärde på 

150 miljoner euro (Nasdaq, u.å.). En lista på företag kommer att hämtas från Finbas, Swedish 

House of Finance, och därefter har databasen Eikon, Thomson Reuters, valts för att hämta de 

nyckeltal som studien ska undersöka. Anledningen till att Large Cap och Mid Cap har valts är 

för att de ofta brukar ge ut en större del av vinsten i utdelning (Avanza, u.å, a). Då studien är 



 

5 
 

avsedd att undersöka förändring i utdelningspolicy efter finanskrisen, anses det därmed vara 

relevant att välja företag som faktiskt ger tillräckligt stor utdelning. 

  

Åren som kommer att studeras är 2004 till 2012, detta för att få ett tillräckligt stort spann för 

att kunna uppfylla rapportens syfte. Studien kommer att genomföras i Sverige och då det endast 

fanns ett fåtal tidigare studier som gjorts på svenska företag var det av intresse att undersöka 

dessa. Det kan skilja sig stort mellan företag och deras utdelningspolicy på grund av till exempel 

storleken på företagen. Detta har tagits i beaktande då ett stort urval av företag kommer att 

användas för att kunna dra en generaliserbar slutsats. 

 

1.5 Teoretiska och praktiskt bidrag 

Denna studie kan bidra med att ge en inblick i hur företag hanterade sin utdelningspolicy under 

och efter finanskrisen 2007–2009. Det är ett aktuellt ämne då utdelningspolicy är ett väldigt 

relevant ämne inom finansiering. Denna studie skulle kunna ge kunskap till investerare om hur 

företag fungerar under och efter kriser. Om företag minskade utdelningen under finanskrisen 

väldigt mycket skulle det kunna bidra till att investerare anser att företaget inte är lika 

intressanta att investera i, vilket då skulle kunna minska företagets aktievärde. Om istället 

företaget behöll sin utdelningspolicy på en ganska stabil nivå kan det bidra till att investerare 

ser potential i företaget. 

  

Det kan vara intressant för investerare att läsa denna studie då studien kan bidra med en insikt 

i hur finanskrisen påverkade utdelningspolicy på den svenska marknaden. Detta då det kan 

skapa trygghet för investerare att ha kunskap om hur företag i Sverige förändrade sin 

utdelningspolicy på grund av den finansiella krisen. Beroende på hur finanskrisen påverkade 

utdelningspolicyn kanske investerare tänker till innan de beslutar om att ta ut eller behålla sina 

investeringar i företagen, vid eventuellt nya finanskriser. Detta för att försäkra sig om att deras 

besparingar inte kommer gå förlorade. Studien skulle också kunna bidra med kunskap till 

människor som är allmänt intresserade av hur finanskrisen påverkade utdelningspolicyn i 

svenska företag. 
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2. Vetenskaplig metod 
 

I detta avsnitt kommer studiens vetenskapliga utgångspunkter att presenteras. Vetenskapliga 

utgångspunkter ligger till grund för den forskning som ska genomföras och därmed av betydelse 

att presenteras. 

 
 

2.1 Forskningsparadigm 

Ett forskningsparadigm är ett filosofiskt ramverk som ligger till grund för forskningen. Det 

bygger på idéer, tankar och kunskap. Ett paradigm som kan antas är positivism. Detta paradigm 

utgår ifrån realism. Forskningen bygger på naturvetenskap och den empiriska undersökningen 

brukar innefatta observationer eller experiment (Collis & Hussey, 2014, s. 44). Positivism utgör 

ett ramverk som forskare använder vid naturvetenskapliga studier och även i stor utsträckning 

i samhällsvetenskapliga studier (Collis & Hussey, 2014, s. 44). Paradigmet bygger på 

objektivitet, precision och logik. Positivism anser att den sociala verkligheten, eller fenomen, 

kan mätas och därmed associeras detta paradigm med kvantitativa metoder baserade på 

statistiska analyser (Collis & Hussey, 2014, s. 44). 

  

Interpretivism är motsatsen till positivism och anser att den sociala verkligheten inte är objektiv 

utan istället subjektiv. Detta då de ser verkligheten som att den är skapad utifrån förutfattade 

meningar (Collis & Hussey, 2014, s. 45). Interpretivism ser, till skillnad från positivismen, 

komplexiteten i sociala fenomen genom tolkningar (Collis & Hussey, 2014 s. 45). Det är 

därmed lämpligt att använda metoder som försöker beskriva eller till exempel översätta mening 

i den sociala miljön, som kvalitativa studier gör. I detta arbete söks objektivitet och 

generaliserbarhet då undersökningen kommer att genomföras genom en regressionsanalys. 

Detta för att undvika att resultatet påverkas och för att öka validiteten i studien. Det synsätt som 

passar denna studie är positivism. 

 

2.2 Filosofiska antaganden 

Inom de två huvudparadigmen positivism och interpretivism finns filosofiska antaganden som 

ligger till grund för dessa två paradigm (Collis & Hussey, 2014, s. 46). Ett exempel på ett 

filosofiskt antagande är det ontologiska antagandet vilket handlar om verklighetsuppfattning 

(Collis & Hussey, 2014, s. 47). Inom det ontologiska antagandet anser positivister att det bara 

finns en verklighet och att den verkligheten är objektiv medan interpretivister anser att det finns 

fler än en verklighet och att dessa verkligheter är subjektiva. Den fråga som kan ställas är dock 

om den sociala verkligheten kan anses som objektiv eller subjektiv. En objektiv verklighet är 

en verklighet där sociala enheter existerar utan sociala aktörer (Saunders et al., 2009, s. 110). 

En subjektiv verklighet är en verklighet där sociala fenomen skapas från sociala aktörers 

förutfattade meningar och sociala handlingar (Saunders et al., 2009, s. 111). 

  

Det epistemologiska antagandet är ett annat filosofiskt antagande som handlar om vilken 

kunskap som kan accepteras (Collis & Hussey, 2014, s. 47). Inom det epistemologiska 

antagandet anser positivister att den kunskap som kan accepteras är den som är observerbar och 

som går att mäta. De eftersträvar ett oberoende och självständigt förhållande i forskningen. 

Interpretivismen försöker göra det motsatta i förhållande till positivismen. Interpretivismen 

försöker reducera gapet mellan forskaren och det som ska studeras (Collis & Hussey, 2014, s. 

47). Enligt Bryman (2016, s. 24) är ett centralt problem, inom den sociala vetenskapen, om det 

går att anse att den sociala världen kan studeras på samma sätt som den naturvetenskapliga. 

Den position inom den epistemologiska ståndpunkten som oftast förknippas med 
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naturvetenskap är positivismen. Bryman (2016, s. 25) anser dock inte att positivism är 

synonymt med vetenskap. Det förekommer dock oenigheter bland vetenskapliga och sociala 

filosofer i hur man bäst kan karaktärisera den praktiska vetenskapen, men man har mer och mer 

frångått att se det i positivismen (Bryman, 2016, s. 26). Det diskuteras mycket om den 

naturvetenskapliga modellen passar som modell för den sociala men då modellen anses ha mer 

inslag av positivism kan det ändå antas att positivism kan förklara den vetenskapliga praxisen 

(Bryman, 2016, s. 26). 

  

I denna studie kommer ett stort urval av företag att studeras. Studien kommer att genomföras 

med hjälp av regressionsanalyser där en hypotes kommer att testas. Studien anses därmed anta 

ett positivistiskt synsätt. Detta grundar sig bland annat i valet av undersökningsmetod. En 

kvantitativ studie kommer att genomföras då datan som kommer att analyseras, och som är 

hämtad från databasen Eikon, Thomson Reuters, är väldigt omfattande. Då studien kommer att 

genomföras med hjälp av en regressionsanalys är objektivitet viktigt för att det ökar studiens 

trovärdighet och reliabilitet.   

 

2.3 Forskningsansats 

Forskningsansats är förhållandet mellan teori och praktik (Bryman, 2016, s. 21). Två exempel 

på forskningsansatser är den deduktiva ansatsen och den induktiva ansatsen. Deduktiv ansats 

är den vanligaste ansatsen för vetenskaplig metod (Bryman, 2016, s. 21). I den deduktiva 

ansatsen utformas en teoretisk referensram som sedan testas med hjälp av empirisk observation 

(Collis & Hussey, 2014, s. 7). Motsatsen till deduktiv ansats är den induktiva ansatsen. Den 

induktiva ansatsen utgår från observationer som sedan undersöks tills en teori har utformats 

(Collis & Hussey, 2014, s. 7). I denna studie har en teoretisk referensram tagits fram för att 

sedan kunna testa den hypotes som utformats. Studien kommer därmed att anta en deduktiv 

ansats för att kunna koppla teori till praktik, se Figur 1. Tidigare forskning på området har också 

använt en deduktiv ansats och därmed är det lämpligt att även denna studie använder sig av 

denna. 

  

 
 

Figur 1. Deduktiva processen efter (Bryman, 2016, s. 21) 

 

2.4 Forskningsstrategi 

Denna studie kommer, som ovan nämnts, att anta ett positivistiskt synsätt. Enligt Collis & 

Hussey (2014, s. 49) är studier som antar ett positivistiskt synsätt mer sannolika att använda 

stora stickprov. Studien kommer att omfatta ett stort stickprov av företag på den svenska 

marknaden. Datan som ska användas i undersökningen är sekundärdata då utdelning per aktie 

kommer att hämtas från databasen Eikon, Thomson Reuters. Undersökningen kommer anta en 

kvantitativ forskningsmetod, då datan som kommer att användas, kommer att kunna 

kvantifieras (Collis & Hussey, 2014, s. 6). En multipel linjär regression kommer att användas 

för att analysera datan. Eftersom denna studie kommer att undersöka ett stort stickprov kändes 

det därmed relevant och logiskt att använda databasen Eikon, Thomson Reuters. Detta då Eikon, 

Thomson Reuters, är en stor databas som innehåller den finansiella information som behövs för 

att kunna genomföra denna studie. Många forskare anser att det är användbart att skilja mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskning. Att skilja mellan dessa forskningsmetoder är viktigt då de 
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representerar olika metoder som kan användas i en ekonomisk forskning (Bryman & Bell, 2015, 

s. 37). 

 

2.5 Tidsperspektiv 

En studie kan undersöka en viss tidpunkt eller flera tidpunkter som tillsammans representerar 

händelser över en given tidsperiod (Saunders et al., 2009, s. 155). Valet avgörs dock av hur 

forskningsfrågan är utformad. När en viss tidpunkt undersöks kallas det för tvärsnittsstudie och 

när en period undersöks kallas det för longitudinell studie. I denna studie kommer en 

longitudinell studie att väljas, då tidsperioden 2004–2012 har valts som undersökningsperiod 

och då förändringen i utdelningspolicy söks för många företag under denna period. I en 

tvärsnittsstudie försöker forskaren förklara händelser eller fenomen, till exempel ett företags IT 

kunskaper under en viss tidpunkt (Saunders et al., 2009, s. 155). I en longitudinell studie kan 

forskning studera människor eller händelser under en viss tid. Enligt Saunders et al. (2009, s. 

155) är en styrka med en longitudinell studie dess kapacitet att studera förändring och 

utveckling. 

 

2.6 Forskningsprocess 

Det finns en forskningsprocess som ligger till grund för alla vetenskapliga studier. Denna 

process har olika steg och alla steg är sammankopplade med varandra (Collis & Hussey, 2014, 

s. 9). I Figur 2 visas stegen i denna forskningsprocess. 

 

  

   

Figur 2. Forskningsprocessen utifrån (Collis & Hussey, 2014, s. 9) 
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Första steget i forskningsprocessen handlar om att välja ett ämne som är relevant (Collis & 

Hussey, 2014, s. 9). Denna studie började med att ett forskningsämne valdes, därefter söktes 

tidigare forskning kring ämnet för att säkerställa att inga andra forskare har forskat om exakt 

samma ämne. När detta var klart kunde ett forskningsgap identifieras för att därefter kunna 

utforma en forskningsfråga till denna studie. Därefter börjar processen med att samla in data 

till undersökningen. Beroende på om studien är baserad på en kvalitativ eller kvantitativ 

forskningsmetod, finns det olika sätt att samla in data på. Denna studie är baserad på en 

kvantitativ forskningsmetod och enligt Collis & Hussey (2014, s. 6) är det bästa sättet att samla 

in data, genom att använda en databas. Datan som ska användas i denna rapport kommer att 

samlas in från databasen Eikon, Thomson Reuters, och Finbas, Swedish House of Finance. I 

denna rapport kommer det senare att beskrivas hur datan har samlats in steg för steg. Nästa steg 

i studien blir att analysera datan. Det finns olika statistiska analysmetoder för att analysera datan 

(Bryman & Bell, 2015, s. 13). Det avsnittet kommer därmed att behandla några olika tester för 

att undersöka exempelvis datans spridning. Det sista steget i forskningsprocessen är att skriva 

rapporten. 

 

2.7 Litteratursökning 

Denna studie inleddes med att ett ämne valdes därefter började litteratursökningen. Det 

underlättar litteratursökningen om val av ämne har gjorts innan litteraturen börjar sökas (Collis 

& Hussey, 2014, s. 76). Litteratursökning sker ständigt under skrivprocessen av en rapport. 

Litteratursökning kan därför bli definierad som en systematisk process där identifiering av 

redan existerande och nya kunskaper sker (Collis & Hussey, 2014, s. 76). 

  

I denna studie har en litteratursökning genomförts. Sökningen gjordes främst från Umeå 

universitetsbiblioteks databaser där bland annat Business Source Premier, Scopus och Google 

Scholar användes. Artiklarna som valdes är mestadels sekundärkällor. Under sökprocessen 

valdes endast de vetenskapliga artiklar som var granskade, detta för att trovärdigheten ökar om 

artikeln är vetenskapligt granskad. Under sökprocessen användes olika sökord, dessa 

presenteras i nedanstående tabell. Sökorden gav olika antal träffar, vissa fick inga träffar alls. 

 

Tabell 1: Sökmotor 

Sökord Antal träffar Sökmotor 

Financial crisis 2007-2009 + Nordic countries 29 Business source premier 

Financial crisis 2007-2009 + Dividend policy 1 Business search premier 

Does investors have short memories 105 000 Google scholar 

Dividend policy + Finland 31 Business source premier 

Financial crisis + Finland 50 Business source premier 

Dividend policy 454 000 Google scholar 

Behavioral finance 50 Google scholar 

Pecking order + Kapitalstruktur 58 200 Google scholar 
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Trade-off theory + Kapitalstruktur 34 700 Google scholar 

Modigliani and Miller + Dividend policy 50 Business source premier 

Financial crisis + Dividend policy 157 000 Google scholar 

Bird in the hand theory 11 Business source premier 

Dupont model 50 Business source premier 

Depression Babies 50 Business source premier 

Signaling theory + dividend policy 50 Business source premier 

 

2.8 Källkritik 

Vid granskandet av källor anser Umeå universitetsbibliotek (u.å) att några frågor bör beaktas. 

För det första är det relevant att ställa sig frågan om vem som ligger bakom informationen, är 

det till exempel en expert eller en myndighet och finns det i så fall kontaktuppgifter till denna. 

En annan fråga som kan ställas är om materialet är det som söks. Är till exempel texten korrekt 

och objektiv och finns det referenser. En ytterligare intressant fråga att ställa sig är vem det är 

källan är riktad till, vem är målgruppen. Andra frågor som kan beaktas är aktualitet och 

anledningen till varför källan skrivits. 

  

Källkritik är viktigt för att kritiskt granska de källor som används i studien för att skapa en 

studie som är pålitlig. Det finns primärkällor och sekundärkällor. Det är viktigt att granska 

källor för att kunna avgöra om de är tillförlitliga och användbara. Det är bättre att använda 

primärkällor än sekundärkällor, då de senare är reviderad källor (Collis & Hussey, 2014, s. 76). 

Källorna till detta arbete har valts utifrån relevans och aktualitet. I detta arbete har 

sekundärkällor använts och de flesta källor som valts har blivit vetenskapligt granskade och 

anses därmed vara mer tillförlitliga och trovärdiga. Investopedia är en källa som inte är 

vetenskapligt granskad men personerna bakom sidan är sakkunniga personer och därmed bör 

den kunna användas i denna studie. Källan har dessutom enbart använts vid enstaka 

definitioner. 

  

En del av källorna är relativt gamla, som till exempel Miller (1988). Denna källa innehåller 

information om Modigliani och Miller och deras “irrelevans teori”. Denna teori är ofta 

omnämnd och används även i andra vetenskapliga arbeten, därmed anses denna källa även 

kunna användas i detta arbete. Äldre källor är också nödvändiga att använda då perioden som 

studien ska undersöka är mellan 2004–2012 och därmed är det relevant att använda källor kring 

denna tidpunkt. Teorierna som används är gamla och därmed är det relevant att använda källor 

ju närmare inpå teorins uppkomst. 

  

Förutom artiklar har också böcker använts. Böcker är oftast baserade på vetenskapliga studier 

och därmed blir det en sekundärkälla. Valet att använda böcker är för att i dem finns många 

studier samlade och därmed går det snabbt att hitta information. Böckerna som använts är 

kurslitteratur som används i lärandet på Civilekonomprogrammet och bör därmed inte innehålla 

felaktig information. Det som bör beaktas är att böcker oftast innehåller en sammanfattning av 
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vetenskapliga studier och om en djupare förståelse eller förklaring söks bör eventuellt den 

ursprungliga vetenskapliga artikeln sökas upp.   

  

De flesta källor som har använts är av vetenskaplig karaktär. Vetenskap ska inte vara vinklad 

utan presentera det som studien undersöker på ett objektivt och sakligt sätt. Det är viktigt att 

avgöra källans budskap och vem som har skrivit källan för att på så sätt kontrollera om personen 

bakom försöker gynna någon part. Vid bedömandet av de källor som använts i denna studie har 

därmed detta tagits i beaktning för att på så sätt försöka undvika vinklade källor.  

  

2.9 Ämnesval 

Valet av ämne grundar sig på författarnas nyfikenhet att lära sig mer om utdelningar. Under 

författarnas studietid, på Civilekonomprogrammet i Umeå, växte ett intresse för utdelningar då 

det har varit ett återkommande ämne som diskuterats. Företag behöver inte ge utdelning till sina 

aktieägare utan de väljer själva om de vill ge utdelning när företaget går bra. Att koppla ihop 

detta med finanskrisen 2007–2009 kändes som en intressant kombination, då det ständigt pratas 

om att finanskrisen haft en negativ påverkan på den finansiella marknaden. Valet av ämne 

kommer också från ett intresse av aktier och därmed intressant att veta hur aktiernas utdelning 

kan påverkas av finansiella kriser eller svängningar på marknaden. 

 

2.10 Förförståelse 

Det är viktigt att förstå att kurser som tidigare har studerats av författarna kan påverka studien. 

Detta då förutfattade meningar eller åsikter kan förekomma på grund av tidigare studiers 

inflytande. Författarna har därmed haft detta i åtanke i utförandet av denna studie för att på så 

sätt kunna bevara objektiviteten i studien. 

  

Författarna har företagsekonomi som huvudämne och under utbildningen har utdelning och 

finanskriser varit ett vanligt förekommande ämne. Från tidigare kurser har författarna lärt sig 

att utdelning är frivilligt och att det är företagsledarna och investerarna tillsammans som 

beslutar om företagets utdelningspolicy. Under tidigare kurser har också finanskrisen 

diskuterats, dess orsaker, konsekvenser och åtgärder. Detta kan bidra till att författarna fått en 

bild av finanskrisens påverkan på företag och därmed drar egna slutsatser av hur detta kan 

påverka företags utdelningspolicy. Författarna har båda finansiering som huvudämne och har 

därigenom lärt sig mycket om den finansiella marknaden och teorier kring denna. Studien kan 

därmed antas bli något vinklad men då studiens ämne handlar om finansiering bör detta inte 

påverka studien negativt, då tidigare kunskaper kan förklara till exempel teorier kring 

utdelningspolicy. 

  

Tidigare kurser har också inneburit en ökad förståelse för att tidigare erfarenheter kan påverka 

studier om inte författarna är medvetna om det. I denna studie tas därmed detta avsnitt med, för 

att påvisa att författarna förstår innebörden av tidigare erfarenheter för att på så sätt reducera 

subjektiviteten och bevara objektiviteten. 

 

2.11 Sanningskriterier 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är tre begrepp som bör tas i beaktande då de är 

viktiga för trovärdigheten i studien. I denna studie är därmed transparens viktigt och 

metodkapitlet är detaljerat utformat för att förklara hur studien har utförts och vad det är som 

studien ska mäta. Nedan presenteras respektive begrepp och hur studien är utformad för att 

försöka uppfylla dessa begrepp. 
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2.11.1 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär exakthet i mätningen. Detta innebär att om studien upprepas ska resultatet 

bli detsamma (Collis & Hussey, 2014, s. 52–53). Det är viktigt att tänka på reliabilitet då en 

kvantitativ studie genomförs. I en kvantitativ studie förväntas det att resultatet blir detsamma 

om studien skulle genomföras på nytt. Datan som denna studie kommer att baseras på kommer 

att samlas in från databasen Eikon, Thomson Reuters, vilket anses vara en pålitlig källa. Då all 

data är samlad i en databas underlättar det för andra att göra om studien om det så önskas, 

replikerbarheten ökar. 

  

I studier som antar en kvantitativ undersökningsmetod spelar reliabilitet en viktig roll i 

undersökningen. Däremot behöver inte studier som antar en kvalitativ undersökningsmetod 

vara reliabla (Collis & Hussey, 2014, s. 53). Denna studie kommer att anta en kvantitativ 

forskningsmetod, därför är det viktig att beskriva hur undersökningen har gått till ordagrant. 

Detta för att studien ska kunna upprepas och för att resultatet ska bli detsamma. Studien kommer 

att genomföras genom att data samlas in från databasen Eikon, Thomson Reuters. De variabler 

som kommer att användas i undersökningen kommer även att redovisas för att på så sätt 

tydliggöra vad det är som ska testas. Om denna studie antagit en kvalitativ forskningsmetod, 

skulle reliabiliteten inte spelat en viktig roll i undersökning. Detta eftersom om någon annan 

skulle göra om studien, skulle resultatet inte bli exakt detsamma. Detta kan möjligtvis bero på 

att även om datainsamling inte skulle skilja sig mellan två olika studier, skulle slutsatsen inte 

vara densamma för dessa studier. Det kan bero på att studierna får olika svarsfrekvenser. 

  

Termen reliabilitet är släkt med ett annat kriterium inom forskning som kallas för replikation. 

Detta innebär att forskare kan välja att upprepa en tidigare studie för att på så sätt minimera 

felaktigheter och öka studiens validitet (Bryman & Bell, 2015, s. 50). För att resultatet ska gå 

att replikera är det viktigt att forskaren tydligt beskrivit hur studien är utförd. Detta innebär i 

sin tur att om en forskare inte beskriver hur forskningen har gått till i detalj, är det inte längre 

möjligt att replikera studien (Bryman & Bell, 2015, s. 50). Om studien inte går att upprepa av 

andra forskare kan studiens validitet ifrågasättas. I detta arbete har därmed forskningsprocessen 

beskrivits noggrant för att på så sätt öka studiens replikerbarhet. 

 

2.11.2 Validitet 

Validitet innebär att det som är avsett att mätas verkligen mäts i studien (Collis & Hussey, 2014, 

s. 53). Det finns olika sätt att bedöma validitet och enligt Collis & Hussey (2014, s. 53) är 

ytvaliditet det vanligaste sättet, vilket säkerställer att forskaren använder rätt test för att mäta 

det som är avsett att mätas (Collis & Hussey, 2014. s. 53). Ytvaliditet handlar i huvudsak om 

hur väl måttet kan reflektera det aktuella begreppet (Bryman, 2018, s. 210). Det finns vissa 

saker som inte går att mäta, som till exempel en persons motivation och ambition. Dessa 

fenomen är kända som hypotetisk konstruktion. Vid begreppsvaliditet måste forskaren kunna 

bevisa att observationer kan förklaras med hjälp av dessa konstruktioner. I denna studie ska en 

kvantitativ undersökning göras och därmed kommer en multipel linjär regression att användas. 

Detta för att se till att studien verkligen mäter det som den är avsedd att mäta, då objektivitet är 

viktigt vid kvantitativa undersökningsmetoder. De variabler som kommer att undersökas är 

variabler som används i tidigare forskning om utdelning. Detta styrker därmed att valda 

variabler faktiskt mäter det som är avsett att mätas. 

  

Det finns en koppling mellan begreppen reliabilitet och validitet. Om en studie saknar 

reliabilitet, då kan studien i sin tur inte generera ett giltigt resultat (Bryman & Bell, 2015, s. 50). 

Trots att begreppen reliabilitet och validitet är släkt med varandra, skiljer de sig åt i sin mening. 
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Reliabilitet handlar om studiens mätsäkerhet medan validitet handlar om att studien faktiskt 

mäter det som den är avsedd att mäta (Bryman & Bell, 2015, s. 168). 

 

2.11.3 Generaliserbarhet 
I kvantitativ forskning är en fråga som forskaren ofta är bekymrad över om resultatet verkligen 

är applicerbart på en hel population (Bryman & Bell, 2015, s. 174). I undersökningar som är 

baserade på ett positivistiskt paradigm utgår man från ett stickprov som man sedan vill ska 

kunna representera populationen (Collis & Hussey, 2014, s. 54). Ett sätt att göra detta på är att 

använda sig av statistiska tester för att kunna generalisera stickprovets resultat på populationen. 

I kvalitativa undersökningsstudier är det oftast viktigt att tänka på generaliserbarhet då 

stickprovet oftast är mindre än vad det brukar vara i kvantitativa undersökningar. Detta då det 

är ganska svårt och tidskrävande att dela ut till exempel enkäter till en hel population (Bryman 

& Bell, 2015, s. 174), då populationen kan vara ganska stor. I denna studie ska som sagt en 

kvantitativ undersökning göras och därmed kommer stickprovet att vara ganska stort på 86 

företag. Därmed anses denna studie kunna generaliseras till hela populationen, som i detta fall 

är svenska företag på Large Cap och Mid Cap. Däremot är det inte säkert att resultatet går att 

generalisera på Small Cap företag i Sverige. Detta eftersom mindre företag kanske inte ger 

utdelning och studiens syfte är att kontrollera hur finanskrisen påverkade utdelningspolicy i 

svenska företag. Det går dessutom inte att hävda att detta resultat kommer att kunna 

generaliseras till andra länder. Det som dock är det viktigaste för denna studie är att resultatet 

går att generaliseras på den population som valts, vilket är svenska företag.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här avsnittet kommer de olika teoretiska utgångspunkterna att presenteras. Teorierna 

kommer att förklaras och därefter kommer en motivering till valet av teori att göras under 

respektive teori. 

 
 

3.1 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Teorierna till denna studie presenteras i Figur 3. 

  
Figur 3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Utdelning 

Det kan vara intressant att titta närmare på vem som bestämmer om utdelning i företag. Detta 

då finanskrisen kan ha haft en påverkan på hur beslutsfattare fattar beslut om hur mycket som 

ska delas ut. Styrelsen i företag beslutar varje år om hur mycket av årets vinst som kan delas ut 

till aktieägarna på årsstämmodagen (Aktiebolag, 2017) och det är under bolagsstämman som 

beslut fattas om utdelningspolicy. Styrelsen och aktieägarna är de som får vara med och påverka 

beslut i bolagsstämman. Aktieägarna har rätt att rösta om olika beslut i bolagsstämman och det 

är antal röster som bestämmer om ett visst beslut ska gå igenom. (Bolagsverket, 2019). Det 

finns olika typer av utdelning som till exempel utdelning i form av nya aktier, återköp och 

kontant utdelning. Återköp innebär att företag köper tillbaka en del av aktierna för att på så sätt 

justera sin kapitalstruktur samt öka befintliga aktieägares andel. Valet till återköp istället för 

kontant utdelning är oftast på grund av skatteregler (Avanza, u.å, b). Trots detta kommer denna 

studie att baseras på den kontanta utdelningen, eftersom det är en av de vanligaste 

utdelningarna.  

  

Denna rapport ska kontrollera om finanskrisen påverkade utdelningen. I och med att 

aktieägarna och företagsledaren kan ha olika intressen, kan det uppstå intressekonflikter mellan 

aktieägarna och ledarna, vilket brukar kallas för agentproblem (Brealey et al., 2017, s. 889). 

Agentteorin, som förklaras i nästa avsnitt, ger förslag på hur detta problem kan reduceras. 

Aktieägarna kan till exempel ha krävt mer utdelning efter finanskrisen för att de ville öka 

aktievärdet. Företagsledarna kan däremot ha ansett att utdelningen borde minskas efter 

finanskrisen då företaget eventuellt gick med förlust. 
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3.2 Agentteorin 

Agentteorin handlar om social interaktion (Ross, 1973, s. 139). En agent-relation uppstår när 

en agent handlar för huvudmannens räkning. Det kan uppstå ett problem om agenten och 

huvudmannen har olika målsättning och riskbenägenhet, detta problem kallas agentproblem. 

Ett exempel på en agent-relation är mellan aktieägare och företagsledare i ett företag. Det kan 

uppstå intressekonflikter och denna teori behandlar hur dessa konflikter kan övervinnas 

(Brealey et al., 2017, s. 889). Aktieägare i företag vill att ledarna i företagen ska maximera 

företagets värde men det är svårt för aktieägarna att se om ledarna faktiskt gör vad som är bäst 

för företaget, då ledarna besitter mer information om företaget än aktieägarna (Brealey et al., 

2017, s. 890). 

  

Det finns olika sätt att uppmuntra ledarna till att arbeta för företagets bästa och följa 

aktieägarnas intressen. För att uppmuntra ledarna kan, till exempel, de få någon form av 

kompensation efter hur företaget presterar (Brealey et al., 2017, s. 889). Bonus är en form av 

kompensation men den är begränsad. Ett annat exempel är att företagsledare får aktier eller 

obligationer i företaget och därmed påverkas de direkt om företaget går dåligt och vise versa 

(Brealey et al., 2017, s. 309–310). 

  

I detta arbete kommer teorin att användas då studien kommer att undersöka val av 

utdelningspolicy och därmed är denna teori relevant för att se om företagen väljer en policy 

som maximerar företagets värde. Denna teori kommer också att användas för att undersöka om 

företagen har ett lägre eller högre risktagande efter finanskrisen. Företagsledare har till uppgift 

att ta risk, men ett alltför högt risktagande kan eventuellt påverka företag negativt. 

 

3.3 Modigliani & Miller 

Modigliani och Miller (M&M) är kända för propositionerna 1 och 2. Proposition 1 förklarar att 

värdet på företag inte beror på kapitalstruktur och att skuldsättningsgrad inte påverkar 

aktieägarna (Brealey et al., 2017, s. 438). Proposition 2 förklarar att räntan på avkastningen 

ökar desto högre skuldsättningsgraden är, men med detta följer också en högre finansiell risk. 

Detta innebär att den förväntade avkastningen kvittas mot ett ökat avkastningskrav (Brealey et 

al., 2017, s. 444). M&M menade också att utdelningspolicy är irrelevant då de ansåg att den 

inte påverkar värdet på företaget (Miller, 1988, s. 104). M&M:s resultat byggde på antagandet 

att kapitalmarknader var helt perfekta och effektiva. De antog att i deras värld var alla rationella 

“optimister” (Brealey et al., 2017, s. 421). 

  

Modigliani och Miller och deras irrelevans-teori grundar sig på en skattefri och perfekt marknad 

men de ignorerade inte skatt och de förnekade inte att det var möjligt att det existerade icke 

perfekta marknader (Myers, 1991, s. 26). M&M:s budskap var att en optimal kapitalstruktur 

ska reflektera skatter och identifiera icke perfekta marknader. Modigliani och Miller hade en 

hypotes om att företag ska låna pengar, för att på det sättet undvika skatt. Denna hypotes var 

relativt lätt att förkasta och andra forskare identifierade kostnader för överflödiga lån, vilket 

kom att kallas för ”Trade-off” teorin (Myers, 1991, s. 26). 

  

Modigliani och Millers propositioner har varit väldigt omdiskuterade under decennier. Deras 

sätt att säga att kapitalstruktur är irrelevant provocerade och enligt Miller (1988, s. 100) kunde 

de kanske lagt mer fokus på det mer optimistiska i irrelevans-begreppet och istället presenterat 

vad som faktiskt har en betydelse för kapitalstruktur. 
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I denna studie kommer utdelningspolicyn att studeras och hur den påverkades av finanskrisen. 

Enligt Modigliani och Miller är utdelningspolicy irrelevant för värde på företaget. Det bör 

därmed inte vara relevant om företaget har en hög eller låg utdelning, då det inte påverkar 

företagets värde. 

 

Det finns andra teorier som motsäger M&M:s hypoteser. En teori, som diskuteras i nästa avsnitt, 

är ”Bird in the hand”. Denna teori går emot Modigliani och Millers teori om att utdelningspolicy 

är irrelevant och påstår istället att utdelningspolicy är relevant för företagets värde. En annan 

teori som motsäger M&M:s teori är ”Trade-off” teorin. Denna teori påstår att det finns en 

optimal skuldsättningsnivå för varje företag, som maximerar företagets värde (Brealey et al., 

2017, s. 478). ”Trade-off” teorin utvecklades av Kraus & Litzenberger (1973) och teorin ger en 

förklaring till hur företag bör välja kapitalstruktur för att maximera aktieägarnas värde (Berk & 

DeMarzo, 2017, s. 609). När företagsledare beslutar om skuldsättningsgrad, gör de en 

avvägning mellan skattesköld och kostnader för konkurs (Brealey et al., 2017, s. 477). ”Trade-

off” teorin kan dock kritiseras för att inte kunna förklara varför vissa mycket framgångsrika 

företag väljer att behålla en låg skuldsättningsgrad (Brealey et al., 2017, s. 478). 

 

3.4 Bird in the hand 

”Bird in the hand” teorin är en teori som Lintner (1956) introducerade som en motsats till 

Modigliani och Millers teori. ”Bird in the hand” teorin hävdar att hög utdelning ökar företagets 

värde och aktieägarnas tillfredsställelse (Tanushev, 2016). ”Bird in the hand” visar att ett 

företags värde har en positiv relation till utdelning. Om utdelning ökar, kommer även värdet av 

företagets aktier att öka (Tanushev, 2016). Dong et al. (2003) har studerat investerare på den 

nederländska marknaden, för att undersöka varför de vill ha utdelning. Resultatet visar att 

investerare föredrar utdelning. Om företag inte kan ge kontant utdelning vill investerare istället 

få aktieutdelning, i form av nya aktier, än att inte få någon utdelning alls (Dong et al., 2003, 

151). I studien har de bland annat använt ”Bird in the hand” teorin, för att förklara varför 

investerare vill ha utdelning.  

 

Begreppet “A Bird in the hand is worth two in the bush” är ett begrepp inom teorin som förklarar 

varför investeraren föredrar utdelning idag. Det man menar med begreppet är att det är bättre 

att behålla det man har idag än att riskera att förlora det genom att söka efter något bättre, på 

grund av den osäkerhet som råder kring kapitalvinster (Berk & DeMarzo, 2017, s. 638). Med 

detta sagt är det eventuellt mer värt för investerare att få utdelning idag än att vänta på framtida 

eventuella utdelningar. Detta beror dock på investerarnas riskaversion. Finanskrisen bidrog 

kanske till att investerare blev mer riskaversiva och därmed ville investerarna att företagen 

skulle dela ut mer för att på så sätt försäkra sig om att de fick utdelning. 

  

I en studie skriven av Al-Malkawi et al. (2010) har olika teorier som påverkar utdelningspolicy 

undersökts och ”Bird in the hand” teorin är en av de teorier som kan förklara utdelningspolicyn. 

Studien visar på att hög utdelning ökar företagets värde. Enligt Al-Malkawi et al. (2010) har 

Graham och Dodd (1934) diskuterat att huvudsyftet för företag är att ge utdelning, och företag 

som ger hög utdelning har en tendens att sälja sina aktier till ett högre pris. ”Bird in the hand” 

teorin hävdar att utdelningspolicyn påverkar företagets värde. Då M&M:s proposition säger att 

utdelningspolicy inte påverkar värdet på företaget (Miller, 1988, s. 104), motsäger dessa två 

teorier varandra.   
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3.5 Gordons Growth Model 

Det finns ganska många teorier som förklarar utdelningspolicy, en är Gordons tillväxtmodell. 

Gordons tillväxtmodell används som en modell för att värdera ett företags aktier genom att anta 

en konstant tillväxt i utbetalningar till aktieägarna. Modellen antar också att företaget kommer 

existera för all framtid. Denna modell har utvecklats för att underlätta beräkningen av den 

konstanta utdelningen för företag (Mishkin et al., 2013, s. 132). 

  

Gordon ansåg att aktiepriset är lika med det diskonterade värdet av förväntade framtida 

utdelningar (Belomyttseva & Grinkevich, 2016, s. 2014) och att utdelning växer med en 

konstant hastighet som betecknas med g, se ekvationen nedan. K är beteckningen för 

diskonteringsräntan, P är det nuvarande priset på aktien, och D1 är beteckningen för den 

kommande utdelningen per aktie. 

 

 
 

Många företag strävar efter att ha en konstant ökning i utdelning varje år. Modellen ovanför 

kan användas för att värdesätta aktier givet att utdelning antas fortsätta växa konstant för evigt. 

Så länge utdelningen förväntas öka konstant under en längre tidsperiod bör modellen generera 

rimliga resultat. Detta beror på att felaktigheter i kassaflödet minskar när det diskonteras till 

nuet (Mishkin et al., 2013 s. 132). Tillväxthastigheten antas vara mindre än den krävda 

avkastningen på eget kapital, vilket Gordon visade var rimligt genom sin modell. Om 

tillväxthastigheten ökade mer än den tillväxt som krävdes i avkastning på eget kapital, då skulle 

företag på lång sikt växa omöjligt stort (Mishkin et al., 2013, s. 132). 

  

Det finns både för och nackdelar med Gordons tillväxtmodell. Enligt Belomyttseva & 

Grinkevich (2016, s. 2014) är en fördel med modellen att den kan vara väldigt användbar på 

lång sikt för etablerade företag som har en stabil utdelningspolicy, då investerare kan anta att 

den nuvarande utdelningen kommer att behållas. Det som kan vara till modellens nackdel är att 

den inte är användbar om företag inte ger utdelning och dessutom kan det vara ganska svårt för 

företag att göra prognoser som visar på hur utdelningen kommer att se ut på lång sikt 

(Belomyttseva & Grinkevich, 2016, s. 2014). 

  

Gordon anses som en person som Lintner samarbetade med när han utvecklade ”Bird in the 

Hand” teorin. Gordon ansåg att utdelning är en garanti för investerare, då det representerar 

garanterade kontanter och därmed föredrar investerare utdelning (Belomyttseva & Grinkevich, 

2016, s. 2014). I denna studie har stora och medelstora företag valts för att på så sätt inkludera 

företag som har en stabil utdelning. Gordons tillväxtteori anser att företags utdelningspolicy 

växer med en konstant hastighet och att investerarna därmed kan anta att den nuvarande 

utdelningen kommer att behållas. Det som denna studie vill undersöka är om tillväxten kan 

förklara utdelningspolicyn och om den i så fall påverkades av finanskrisen.  

 

3.6 Signalteorin 

Signalteorin innebär att en part signalerar information om sig själv till en annan part. 

Företagsledare kan till exempel signalerar till investerare hur företaget går, genom att justera 

utdelningspolicyn för företaget. Om företag ökar sin utdelning kan det signalera att företaget 

klarar av att dela ut en viss nivå under en viss tid, vilket är positivt (Berk & DeMarzo, 2017, s. 

655). Om företag däremot gör det motsatta, alltså minskar utdelningen, kan det signalera att 
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företaget inte har tillräckligt för att klara av att betala utdelning (Berk & DeMarzo, 2017, s. 

655). Detta kan till exempel innebära att företaget behöver spara likvida medel för att klara sig 

inför framtiden. Tanken bakom att förändringar i utdelning kan signalera hur företagsledare ser 

på företagets framtida tillgångar, är vad som kallas utdelnings-signals-hypotesen (Berk & 

DeMarzo, 2017, s. 655).   

  

Företag står inför dilemmat om de ska tala om för marknaden att utdelningen ska reduceras, 

innan de har reducerat utdelningen, eller om de ska vänta (Chemmanur & Tian, 2012). I studien 

gjord av Chemmanur & Tian (2012) studerades valet mellan att förbereda eller inte förbereda 

marknaden på nedskärningar i utdelning. Studien resulterade i att det är mer troligt att företag 

med goda tillväxtmöjligheter på längre sikt tenderar att förbereda marknaden inför kommande 

reduceringar i utdelning (Chemmanur & Tian, 2012, s. 962). Företag som däremot har en 

negativ tillväxt tenderar istället att inte informera marknaden inför kommande nedskärningar i 

utdelning.   

  

Bhattacharya (1979) tog i sin studie fram en modell som visar på att kontantutdelning kan 

fungera som en signal inför framtida förväntade kassaflöden. Studien är baserad på att de 

utomstående investerarna har en otillräcklig information angående företags lönsamhet och att 

kontantutdelning beskattas högre än kapitalvinster (Bhattacharya, 1979, s. 259). Enligt 

Bhattacharya (1979) bör företag välja att ge utdelning trots att utdelning beskattas högre, detta 

då det kan sprida positiva signaler till investerarna. I en annan studie gjord av Asquith & Mullins 

(1983) undersöktes istället hur aktieägarnas välstånd påverkas av utdelning. Resultatet visade 

bland annat att ökad utdelning kan öka aktieägarnas tillfredsställelse. Resultatet visade också 

att utdelning innehåller unik information till investerare. Om till exempel företaget reducerade 

sin utdelning under finanskrisen, kan det ha signalerat att lönsamheten gick ned vilket då också 

måste påverkat aktieägarnas investeringsvilja. 

  

Miller & Rock (1985) studerade förhållande mellan företagsledare och investerare. De kom 

fram till att företag kan ge en viss utdelning oavsett positiv eller negativ framtida tillväxt. Det 

krävs dock en högre utdelning för att utbetalningarna ska uppfattas som en signal för lönsamma 

framtida affärsmöjligheter. Detta för att undvika att företag som inte har en positiv lönsamhet 

ska kunna ha råd att betala och därmed sänder falska signaler om framtiden. 

  

I detta arbete ska finanskrisens påverkan på utdelningspolicy studeras. Detta för att undersöka 

vilken signal utdelningspolicy ger ut på marknaden om hur företagen presterar. 

Utdelningspolicy kan som nämnts signalera hur företaget går och om företag då reducerade 

utdelningspolicyn efter finanskrisen kan de ge upphov till en negativ lönsamhet. 

 

3.7 Effekter av finanskrisen 

Finanskrisens effekter på utdelningspolicy är intressant att studera. I problembakgrunden och 

problemdiskussionen nämndes tidigare forskning som gjorts på detta område, och en av 

forskningarna som nämnts är att investerare har kort minne (Baker & Nofsinger, 2002). Trots 

att Baker & Nofsinger påstår att investerare har kort minne är det svårt att applicera detta på 

denna studie då undersökningen tittar på åren precis efter finanskrisen. En annan studie gjord 

av Nagel & Malmendier (2011) visar det motsatta. Studien av Nagel & Malmendier (2011) 

visar att investerare som upplevt finansiella kriser och som har varit med under rasande 

aktiemarknader var mindre riskbenägna än investerare som inte upplevt finanskriser. 

Finanskrisen är ett område som det inte finns någon utformad teori kring och därmed kommer 

denna studie att förhålla sig till tidigare forskningsresultat, då finanskrisens effekt på 

utdelningspolicyn diskuteras. 
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I en studie gjord av Abdulkadir et al. (2015) undersöktes nigerianska listade företags 

utdelningspolicy och hur den påverkades innan, under och efter finanskrisen. Det studien kom 

fram till var att företag som hade en hög skuldsättning och mindre kassaflöde hade en tendens 

att inte ge utdelning under finanskrisen. Studien visade också att utdelningspolicy var kostsamt 

att behålla under krisen. Det var också svårt för företag att behålla en utdelning på en jämn nivå 

vilket tyder på att företag, efter krisen, hade problem med att behålla en stabil utdelning. 

Företagen blev också mer oroliga över att bevara en tillräckligt stor buffert på grund av 

osäkerheterna kring kriser. Enligt Abdulkadir et al. (2015) är oftast nedskärning av utdelning 

något negativt och oönskat då det signalerar ut negativa signaler till investerarna. Reddemann 

et al. (2010) anser dock att nedskärning av utdelning är nödvändigt för att kunna bevara en 

finansiell stabilitet under kriser. Detta då deras studie visade att försäkringsbolag i Europa 

anpassade sin utdelningspolicy under finanskrisen genom att skära ned på utdelningen, för att 

stärka likviditeten och dess kapitalbas (Reddemann et al., 2010). 

  

I denna studie ska en undersökning göras på svenska företag och enligt studien ovan minskade 

företag sin utdelning under finanskrisen och hade även svårt att behålla en stabil utdelning efter 

finanskrisen. Det är därmed intressant att undersökning om de svenska företagen reagerade på 

liknande sätt som de företag som inkluderades i studien ovan. Författarna till denna studie har 

en hypotes om att ett liknande resultat som studien ovan kommer att genereras även i denna 

studie. 

 

3.8 ”Depression Babies” 

”Depression Babies” innebär att personers investeringsalternativ påverkas av hur det 

ekonomiska läget ser ut under deras livstid (Nagel & Malmendier, 2011). Det är när personer 

är unga som det ekonomiska läget framförallt påverkar och hur de kommer investera i 

framtiden. Nagel & Malmendier (2011) gjorde en undersökning på detta och fann att de 

personer som hade genomlevt att aktiemarknaden gav låg avkastning på aktierna, var mindre 

riskbenägna. Personer som hade upplevt en hög avkastning på realobligationer var däremot mer 

villiga att delta på obligationsmarknaden (Nagel & Malmendier, 2011). Studien visade också 

att det var främst yngre personer som var mer riskbenägna. Under den stora depressionen tog 

de yngre investerarna ut sina aktier till en högre ränta (Nagel & Malmendier, 2011). De äldre 

investerarna valde istället att behålla sina aktier då de genomgått kriser innan och därmed 

väntade på att marknaden skulle återhämta sig. 

 

Lejarraga et al. (2016) har testat ”Depression Babies” hypotes på spanska aktiemarknaden. 

Resultatet visade att investerare som hade lärt sig om ekonomiska kriser genom personliga 

upplevelse tog mindre finansiella risker än de som hade lärt sig genom grafer och fakta. 

  

I denna studie ska företags utdelningspolicy studeras och hur den påverkades av finanskrisen. 

”Depression Babies” anser att det både finns investerare som är riskbenägna och de som är 

mindre riskbenägna under tider med sämre avkastning. Detta innebär att det kanske inte har 

någon påverkan på företag och dess utdelning under finanskrisen eftersom det finns investerare 

som är villiga att behålla sina aktier på aktiemarknaden trots sämre tider. 

 

3.9 Behavioral Finance 

Kognitiva och känslomässiga brister påverkar i stort sätt alla människor. Den traditionella 

standardekonomin ignorerar dessa fördomar eftersom den antar att människor alltid uppträder 

rationellt. I finansteorier är oftast en grundläggande tanke att marknader är effektiva. Att 
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marknader är effektiva innebär att priset reflekterar all den information som finns på marknaden 

(Baker & Nofsinger, 2002). 

  

På en finansiell marknad finns det olika aktörer såsom investerare, säljare, köpare och 

leverantörer med mera och dessa aktörer beter sig på olika sätt. Beteendefinansieringsteori 

undersöker hur människor beter sig i en ekonomisk miljö. Enligt Baker & Nofsinger (2002), 

kan teorin även kallas för “Open-minded finance”, eftersom det kan leda till att vissa agenter 

på en finansiell marknad ibland beter sig mindre effektivt. Generellt sett kommer 

beteendefinansieringsteori i praktiken från psykologin. 

  

I denna studie kommer beteendefinansieringsteori att användas. Detta för att få en bättre 

förståelse för hur investerarna betedde sig under finanskrisens gång och om deras sätt att bete 

sig kan ha haft en påverkan på deras investeringsbeslut. I teorin, som beskrivits ovan, agerar 

människor olika på den finansiella marknaden. Investerare är benägna att begå ekonomiska 

misstag, där vissa misstag kan vara mindre betydelsefulla än andra. När investerarna låter 

känslor vara det som driver dem i deras ekonomiska beslutfattande kan det få konsekvenser på 

deras förmögenhet (Baker & Nofsinger, 2002). Finanskrisen hade en stor påverkan på den 

finansiella marknaden, vilket kan ha influerat företagsledarnas beslut om utdelningspolicy. 

  

Tidigare nämndes att investerarna har kort minne och beteendefinansiering beskriver varför 

investerarna har kort minne. Hjärnan har en tendens till att filtrera ut en del av information för 

att minska komplexiteten hos en annan information. Investerare kan exempelvis tro att de är 

bättre beslutsfattare än vad de egentligen är, och därför väljer de endast den information som 

styrker deras åsikt. Detta kan i sin tur leda till beslutsfel eftersom aktörer på den finansiella 

marknaden står fast vid att deras antagande är det enda som är korrekt. (Baker & Nofsinger, 

2002) 

  

Ritter (2003) har studerat hur beteendefinansieringsteorin påverkar investerare på en effektiv 

marknad. Resultatet visar att beteendefinansieringsteorin kan leda till att investerare får högt 

självförtroende och övervärderar sina investeringsförmågor. Studien visar även att investerare 

har lite omväxling i sina investeringsbeslut, eftersom de är bekväma att investera i det som är 

känt för dem. På grund av felaktiga övertygelser på en effektiv marknad, har den effektiva 

marknadshypotesen skapats. Enligt Ritter (2003) tyder denna hypotes på att det är konkurrensen 

mellan investerare, som söker onormal avkastning, som skapar de korrekta priserna på 

marknaden. Den effektiva marknadshypotesen antar inte att alla investerare är rationella eller 

att marknaden kan förutse framtiden, men den antar att marknader är rationella. Ritter (2003) 

påstår att beteendefinansiering, under vissa omständigheter, antar att marknader är ineffektiva. 

 

3.10 Du Pont 

Dupont-modellen är en modell som sammanfattar och förklarar ett företags lönsamhet 

(Investopedia, 2019). En viktig del av företagets finansiella rapport är att visa företagets värde. 

Enligt Fairfield & Yohn (2001), är företagets värde lika med den förväntade tillväxten och 

lönsamheten. Forskare använder oftast företagets nuvarande tillväxt och lönsamhet som en 

utgångspunkt för att förutspå framtida tillväxt och lönsamhet. Enligt Fairfield & Yohn (2001) 

har olika böcker om företagets finansiella rapport presenterat en teknik för att analysera 

företagets framtida lönsamhet. Böckerna presenterar att den vanligaste tekniken för att förutspå 

företags framtida lönsamhet är att använda Dupont-modellen. Fairfield & Yohn (2001) 

undersökte om Dupont-modellen kan förutspå företagets framtida lönsamhet. Resultat visar att 

företagets nuvarande tillväxt och lönsamhet inte ger information om hur företagets lönsamhet 

kommer att se ut om ett år. Däremot visar resultatet att om förändring i avkastning på tillgångar 
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delas upp i förändring av kapitalets omsättningshastighet och förändring i vinstmarginalen, kan 

det förklara företagets framtida lönsamhet. 

  

Entreprenörer och ledare av små företag vill lösa problem så fort som möjligt. Studien skriven 

av Voorhis & Kenneth (1981) presenterar en finansiell modell som många småföretagare inte 

känner till. Enligt Voorhis & Kenneth (1981) gör Dupont-modellen det lättare för ledarna i 

företaget att kontrollera hur det går för företaget och om det behövs några förbättringar. Figur 

4 visar olika element som Dupont-modellen innehåller. Modellen visar att bra avkastning på 

pengar som ledarna har investerat i företaget ökar företagets lönsamhet. Enligt Voorhis & 

Kenneth (1981), är det största problemet för cheferna att förbättra avkastning i företagen. 

Svårigheten ligger i att mäta hur cheferna presterar och vilka steg som kan vidtas för att öka 

företagets avkastning. Dupont-modellen kan hjälpa ledarna i företagen att öka avkastning. 

  

Lönsamhet kan påverka utdelning i företaget. I och med att finanskrisen påverkade den 

finansiella marknaden kan ledarna i företagen haft mindre avkastning på sitt satsade kapital, 

och därmed kan lönsamheten ha sjunkit. Detta kan ha haft en påverkan på utdelningspolicyn då 

lönsamhet, utifrån tidigare forskning, är en av faktorerna som påverkar utdelningspolicyn. För 

att kontrollera för samband mellan lönsamhet och utdelning senare i denna studie, kommer 

undersökningen att anta en lönsamhetsvariabel. Denna variabel ska användas i studien för att 

ta reda på om en ökad lönsamhet leder till en ökad utdelning eller tvärtom. 

 

 
Figur 4. Dupont-modell (Voorhis & Kenneth, 1981) 

  

3.11 Översikt över teoretisk referensram 

De teorier som har presenterats ovan kan komprimeras till en modell som visar vilka utfall som 

utdelningspolicyn kan tänkas få, efter finanskrisen, se Figur 5. Antingen blev styrelsen mer 

riskaversiva och därmed försökte minska eller behålla utdelningen på grund av att de ville spara 

kapital. Ett annat tänkbart utfall skulle kunna vara att investerarna blev mer riskaversiva och 

därmed krävde mer i utdelning, för att försäkra sig om att de fick utdelning idag än att vänta på 

högre, mer osäkra, framtida utdelningar. Dessa två möjliga utfall kan främst förklaras av 

teorierna ”Depression Babies” och ”Bird in the hand”. Ett ytterligare möjligt utfall skulle kunna 

vara att styrelsen ökade utdelning på grund av att de ville signalera goda framtidsutsikter efter 

finanskrisen. Detta utfall skulle kunna förklaras med hjälp av Signalteorin. Det som dock först 

måste undersökas, innan man kan spekulera i detta, är om finanskrisen överhuvudtaget 

påverkade utdelningspolicyn och det leder oss därmed till nedanstående hypotes i avsnitt 3.12. 
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Figur 5. Översikt över teoretisk referensram 

 

3.12 Hypotes 

I denna studie ska en undersökning göras för att undersöka om utdelningspolicyn påverkades 

av finanskrisen. Den hypotes som ska testas är baserad på teorierna som har presenterats ovan, 

i den teoretiska referensramen. Beteckningen H0 står för nollhypotes och det är den hypotesen 

som kommer testas mot Ha som är beteckningen för den alternativa hypotesen. 

  

Följande hypotes ska testas: 

H0: Det finns inget samband mellan utdelning och finanskrisen 

Ha: Det finns ett samband mellan utdelning och finanskrisen 
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4. Praktisk metod 
 

I detta avsnitt kommer den praktiska metoden att presenteras där val av metod, data samt 

variabler kommer att beskrivas. Detta avsnitt är till för att ge en grund till hur denna studie 

kommer att genomföras för att kunna besvara forskningsfrågan. Transparens i metoden 

eftersträvas för att på så sätt bidra till en ökad reliabilitet och validitet. 

 
 

4.1 Metodval 

Den största delen av en studie utgörs av att tolka och analysera data som är insamlade för 

studiens ändamål. Hur datan analyseras beror på valet av forskningsparadigm samt på om 

studien är baserad på en kvalitativ eller kvantitativ data (Collis & Hussey, 2014, s. 10). Denna 

rapport kommer att vara baserad på en kvantitativ studie, där materialet som behövs kommer 

att samlas in från databaserna Eikon, Thomson Reuters, och Finbas, Swedish House of Finance. 

Kvantitativ forskningsmetod har under en längre tid kritiserats av forskare som använder sig av 

en kvalitativ forskningsmetod (Bryman & Bell, 2015, s. 178). Det som oftast kritiseras i en 

kvantitativ forskningsmetod är att den misslyckas att skilja människor och sociala institutioner 

från den naturliga världen. 

  

Studien kommer med hjälp av en multipel linjär regression att undersöka om finanskrisen har 

en effekt på utdelningspolicyn i svenska företag. Modellen kommer att inkludera oberoende 

variabler och en beroende variabel för att kunna mäta om finanskrisen har påverkat utdelningen. 

Enligt Collis & Hussey (2014, s. 59), ska valet av metod vara sammanhängande för att resultatet 

ska möta de filosofiska antaganden som studien är baserade på. 

 

4.2 Data 

I denna studie kommer olika variabler som utifrån teorier och tidigare studier kan tänkas 

påverka utdelningspolicyn, att undersökas. I en studie gjord av Kania (2005) undersöktes vilka 

variabler som påverkar utdelningspolicyn och i den studien tittade de bland annat på variablerna 

räntabilitet på eget kapital (ROE), försäljningstillväxt, balansomslutning, balanslikviditet och 

beta. Resultatet visade att respektive variabel hade en signifikant påverkan på beslutet om 

utdelning. Rehman (2012, s. 19) undersökte vilka variabler som påverkade utbetalnings-

andelen i Pakistan och kom fram till att skuldsättningsgrad, lönsamhet och pris/bokfört värde 

(P/B) är variabler som påverkar utdelning. I denna studie kommer därmed variablerna tillväxt, 

lönsamhet, risk, storlek och likviditet att inkluderas i modellen då det enligt tidigare forskning 

är faktorer som påverkar utdelningspolicyn. I denna studie kommer finanskrisens påverkan på 

utdelningspolicyn att undersökas och därmed behöver andra variabler som påverkar 

utdelningspolicyn inkluderas, för att sedan kunna bortse från deras påverkan på utdelning.  

 

4.2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen började med att en lista på företag på Large Cap och Mid Cap laddades ned 

från databasen Finbas, Swedish House of Finance. I databasen valdes filtret “All Large Cap 

companies on SSE 2015” och “All Mid Cap companies on SSE 2015”, därefter bestämdes 

tidsramen som sattes till 2003-12-31 och 2012-12-31. Anledningen till varför 2003-12-31 

valdes och inte 2004 var för att få med hela år 2004. Det som eftersträvades var att hitta de 

företag som var Large Cap och Mid Cap företag under denna valda tidsperiod. När listorna var 

nedladdade var det totalt cirka 80 Large Cap företag och cirka 60 Mid Cap företag. 



 

24 
 

Alla företag som inte hade alla år mellan 2004–2012 togs bort. Anledningen till att dessa företag 

togs bort var för att de inte fanns med på Large och Mid Cap listan under åren som denna studie 

är avsedd att undersöka. Studien vill undersöka perioden innan och efter finanskrisen och därför 

är det viktigt att företagen finns med under hela perioden, för att på så sätt kunna jämföra dessa 

perioders utdelning. Banker togs också bort från listorna som laddades ner, på grund av 

antagandet att de är mer reglerade. Totalt baseras undersökningen på 86 Large och Mid Cap 

företag. Efter att listorna på företag var klara, användes databasen Eikon, Thomson Reuters, för 

att söka reda på de nyckeltal som presenterats ovan. I Eikon kunde inte variablerna för samtliga 

företag hämtas på en och samma gång. Därför krävdes det att gå in i varje företag och skriva in 

variablerna en efter en i ett ordnat Excel ark. I listan från databasen Finbas, Swedish House of 

Finance, hade vissa företag delats upp i A och B aktier och därmed togs en av dessa aktier bort, 

om de hade samma utdelning i Eikon. 

  

Beta beräknades genom att koppla Excel till databasen Eikon, Thomson Reuters. Isin-numren 

användes från listan som tagits från Finbas, Swedish House of Finance, för att därefter söka 

beta för respektive år. Vissa företags isin-nummer fick inget beta i Excel och därmed fick dessa 

isin-nummer sökas manuellt på Google. På Nasdaq fanns isin-numren för de företag som inte 

hade ett beta och då valdes oftast isin-numret för b- aktierna i det företaget. Med detta nya isin-

nummer fungerade funktionen i Excel och ett beta beräknades. Det var det Historiska betat som 

valdes i databasen Eikon, Thomson Reuters. I Appendix 1 visas vilka företag som fick nya isin-

nummer vid nedladdning av beta. 

  

När variablerna för lönsamhet och försäljningstillväxt laddades ner från Eikon var de i procent 

och det som eftersträvades var decimalform. I Excel-dokumentet ändrades därmed dessa 

variabler manuellt till decimalform. Alla variabler som hämtades från databasen Eikon var inte 

fullständiga. Det var några enstaka år som inte hade ett värde, därför uppskattades ett 

medelvärde för dessa variabler i Excel. För att kunna undersöka finanskrisens effekt på 

utdelningspolicyn skapades två dummyvariabler, en efter finanskrisen och en under 

finanskrisen. Dessa variabler skapades i Minitab. 

 

4.2.2 Urval & Bortfall 

Från ett statistiskt perspektiv är urval en del av en population. Studien ska undersöka svenska 

företag men på grund av tidsbrist kan data för alla företag inte undersökas och därmed har ett 

urval gjorts till Large Cap och Mid Cap företag som sedan går att generalisera till hela 

populationen. Datan kan samlas in från en primärkälla eller från en sekundärkälla för att därefter 

analyseras och slutligen fastställa ett resultat (Collis & Hussey, 2014, s. 62). Om datan är för 

stor kan det bli för tidskrävande att samla in all information och analysera den (Collis & Hussey, 

2014, s. 62). 

  

I detta arbete har en lista från databasen Finbas, Swedish House of Finance, använts som ram 

för att välja vilka företag studien ska vara baserad på. Finbas valdes eftersom i denna databas 

kunde både Large Cap och Mid Cap företag väljas under den tidsram som denna studie är 

avsedd att studera. Detta arbete har därmed begränsats till just de företag som inkluderades i 

denna lista och därmed är det inte säkert att alla företag som eventuellt var Mid Cap eller Large 

Cap företag under denna tidpunkt inkluderades. Det kan därmed uppstå ett täckningsfel. Det 

finns två typer av täckningsfel, övertäckning och undertäckning. Undertäckning innebär att i 

den valda populationen finns företag som inte finns med i vår urvalsram. Övertäckning innebär 

det motsatta, att urvalsramen innehåller fler företag än vad populationen innehåller. I denna 

undersökning är det därmed mer troligt för ett undertäckningsfel. Detta då listan som valdes 

eventuellt inte inkluderade alla företag som var stora och medelstora företag under denna 
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tidsperiod, trots att tidsram valdes. Detta gör att ett bortfall är möjligt men då det ändå kvarstod 

86 företag ansågs det vara ett rimligt antal för att kunna dra en generaliserbar slutsats på hur 

finanskrisen påverkade utdelningspolicyn på stora och medelstora företag i Sverige. 

 

4.3 Beroende variabel 

En beroende variabel är en variabel vars värde påverkas av en eller flera oberoende variabler 

(Collis & Hussey, 2014, s. 204). Den beroende variabeln i denna studie är utdelning per aktie 

och den kommer att mätas i kronor. Anledningen till varför studien är baserad på denna 

beroende variabel är för att studien är avsedd att kontrollera förändringen i utdelningspolicy 

före, under och efter finanskrisen. Att utdelning per aktie mäts i kronor är bland annat för att 

tidigare studier använt utdelning i kronor. För att kontrollera hur utdelning per aktie förändrades 

under 2004–2012, har denna studie valt några oberoende variabler som kan påverka utdelning. 

Dessa variabler presenteras nedan. 

 

4.4 Oberoende variabler 

En oberoende variabel är en variabel som påverkar värdet på en beroende variabel (Collis & 

Hussey, 2014, s. 204). Denna studie kommer att baseras på 10 oberoende variabler och dessa 

är, marknadsvärde, lönsamhet (ROE), tillväxt, risk, likviditet och skuldsättningsgrad, 

räntabilitet på tillgång (ROA), dummy År under finanskrisen, dummy År efter finanskrisen och 

PMI. Dessa variabler har valts utifrån tidigare studier och från de teorier som valts under kapitel 

3. Då studien vill undersöka hur utdelning påverkades av finanskrisen måste dessa faktorer som 

påverkar utdelning inkluderas för att därefter kunna bortse från dessa variabler. 

 

4.4.1 Marknadsvärde 

Storlek kan mätas med hjälp av marknadsvärdet. Marknadsvärde är ett mått som tidigare 

forskning har sett påverkar utdelningspolicyn. I en studie gjord av Lloyd et al. (1985) 

bekräftades och utvidgades Rozeffs (1982) studie genom att addera storlek till Rozeffs modell. 

Rozeff presenterade den optimala utdelningen där ökad utdelning minskar agentkostnaderna 

men ökar transaktionskostnader för extern finansiering. Den optimala utdelningen minskar 

summan av dessa agentkostnader och transaktionskostnader (Rozeff, 1982). En slutsats som 

Lloyd et al. (1985) drog är att större företag betalar ut en större andel utdelning. Ett större 

företag har också oftast fler insiders som äger en andel av företagets aktier och dessutom har de 

även fler aktieägare än mindre företag. 

  

I detta arbete kommer företag som har ett marknadsvärde på över 10 miljarder sek och företag 

som har en omsättning på 1500 miljoner sek att användas då en avgränsning har gjorts till Large 

Cap och Mid Cap företag. Denna avgränsning gjordes för att det är möjligt att större företag ger 

utdelning men inte mindre företag. Därför var det relevant att undersöka företag som faktiskt 

ger utdelning, då hela studien är baserad på att kontrollera om finanskrisen påverkade utdelning 

på svenska företag. 

 

4.4.2 Lönsamhet 

Företags lönsamhet kan mätas på olika sätt. Ett av de mest vanliga sätten att räkna ut ett företags 

lönsamhet är att ta företagets vinst och dela det med företagets förlust (Nilsson et al., 2013, s. 

138). Nackdelen med detta sätt att räkna ut lönsamhet är att det blir svårt att veta om resultatet 

är bra eller dåligt. Detta eftersom den avgörande faktorn för företagets lönsamhet är storleken 

på företaget (Nilsson et al., 2013, s. 138). Enligt Nilsson et al. (2013) är det mest generella 

måttet på ett företags lönsamhet räntabilitet på eget kapital (ROE). ROE är lika med resultatet 



 

26 
 

efter finansiella intäkter och kostnader, delat på summan av genomsnittligt eget kapital (Nilsson 

et al., 2013, s. 138). I denna studie kommer ROE att studeras för att ta reda på företagens 

lönsamhet, eftersom detta ger en bra bild av hur lönsamhet har sett ut, utifrån aktieägarnas 

perspektiv (Nilsson et al., 2013 s. 139). Räntabilitet på tillgångar (ROA) är också ett mått på 

lönsamhet som kommer att användas i denna studie. ROA och ROE mäter inte exakt samma 

sak och de var dessutom inte korrelerade med varandra.  

  

I denna studie har det tidigare presenterats att lönsamhet är en av variablerna som kan påverka 

utdelning. Denna variabel kan kopplas till Dupont-modellen, vilken är en teori som är avsedd 

att mäta företagets lönsamhet. Anledningen till varför lönsamhet valdes i denna studie som en 

oberoende variabel är bland annat för att tidigare studier har visat att den har en tendens att 

påverka utdelning. 

 

4.4.3 Tillväxt 

Tillväxt är någonting som de flesta företag värdesätter. Företag kan använda försäljningstillväxt 

som ett mått på lönsamhet. Trots detta, har det diskuterats att tillväxten tillfredsställer ledarna 

mer än aktieägarna (Brush et al., 2000). Detta eftersom ledarna har en tendens att fatta beslut 

som är till deras intresse. Detta har en koppling till Agentteorin, där konflikter mellan ledare 

och aktieägare kan uppstå (Brealey et al., 2017, s. 889). Enligt Agentteorin värdesätts tillväxten 

av företagsledare eftersom den även gynnar dem själva. I en studie gjord av Brush et al. (2000) 

undersöktes om det fanns ett samband mellan försäljningstillväxt och företags prestation. 

Studien baserades på argumentet att försäljningstillväxten i företag med fritt kassaflöde är 

mindre lönsamma än företag utan fritt kassaflöde. Resultatet visade att företag med fritt 

kassaflöde vann mindre på försäljningstillväxt än företag utan fritt kassaflöde. För att mäta 

tillväxten har denna studie använt sig av måttet; arbetskapital delat i försäljningstillväxt. 

 

4.4.4 Risk 

Beta är ett mått på ett företags risk. Enligt Berk & DeMarzo (2017, s. 1112) är beta den 

förväntade procentuella förändringen i överavkastningen av en säkerhet vid en 1 procents 

förändring i överavkastningen i marknadsportföljen. Utdelningskvot kan variera från företag 

till företag. En studie gjord av Rozeff (1982) använde en multipel regression för att förklara 

variation i utdelningskvot. Faktorer som kan påverka variationer i utdelningskvot är, enligt 

Rozeff (1982), företagets fonder för investeringsändamål, företagets lånefinansiering och 

agentkostnader. Företag fastställer en låg utdelningskvot när det finns en hög 

omsättningstillväxt, detta eftersom denna tillväxt leder till höga investeringsutgifter. Detta 

styrker argumentet att företagets investeringar påverkar utdelningskvoten. Rozeff (1982) påstår 

även att företag har en låg utdelningskvot när de har en hög beta, eftersom hög beta visar på att 

det finns en hög skuldsättningsgrad i företaget. 

  

Denna variabel ska i denna studie användas för att kontrollera om hög risk kan vara en faktor 

som gör att företag delar ut mer eller mindre utdelning till aktieägarna. Detta ska kontrolleras 

genom att undersöka sambandet mellan utdelning och beta. 

 

4.4.5 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden är graden av företagets totala långfristiga och kortfristiga skulder (Berk 

& DeMarzo, 2017, s. 1115). En studie gjort av Bhandari (1988) testade om det finns ett positivt 

samband mellan den förväntade aktieavkastningen och skuldsättningsgraden och resultatet 

visade att det finns ett samband mellan dessa variabler. Studien använde skuldsättningsgraden 

som en ytterligare variabel till beta för att förklara den förväntade aktieavkastning. Detta 
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eftersom om beta och skuldsättningsgraden uppskattas tillsammans kan de generera ett bättre 

resultat. Enligt Bhandari (1988) leder en ökning i företagets skuldsättningsgrad till en ökad risk 

i företagets egna kapital. En annan studie gjord av Ho (2003) undersökte utdelningspolicy i 

Australien och Japan mellan år 1992 till 2001. Ho undersökte några variabler som kunde tänkas 

påverka utdelning. De variabler som undersöktes var bland annat; storlek, likviditet, risk och 

skuldsättningsgrad. Det resultatet visade var bland annat att skuldsättningsgraden hade en 

påverkan på utdelningen. 

 

4.4.6 Likviditet 

Likviditet är ett annat mått som studien kommer att inkludera i regressionsmodellen. Enligt 

Gupta & Banga (2010, s. 66) är likviditet ett viktigt mått för att beräkna utdelning. Om företag 

har ett kassaflöde som är tillräckligt stort vill företag oftast fördela utdelningen för att 

tillfredsställa sina aktieägare (Gupta & Banga, 2010, s. 66). Företag gör sina utbetalningar i 

form av likvida medel och därmed behöver de ha tillräckligt med likvida medel för att kunna 

ge utdelning samtidigt som de behåller sin solvens (Gupta & Banga, 2010, s. 66). Det mått som 

kommer att mäta företagets likviditet är balanslikviditet. 

 

4.4.7 Dummyvariabler 

En dummyvariabel är en variabel som kan anta en etta eller en nolla beroende på vad det är för 

egenskap som variabeln ska anta. I denna studie har två dummyvariabler skapats. Den första 

dummyvariabeln representerar åren efter finanskrisen vilka är 2010–2012, den heter därmed År 

efter. Åren 2010 till 2012 antar värdet 1 och resterande år antar värdet 0. Den andra 

dummyvariabeln representerar åren under finanskrisen vilka är 2007–2009, den heter därmed 

År under. Åren 2007 till 2009 antar värdet 1 och resterande år antar värdet 0. Tillsammans utgör 

de två dummyvariablerna, åren under och efter, åren efter finanskrisen och kvar återstår då åren 

innan finanskrisen, 2004–2006. Dessa två dummyvariabler kommer att undersöka om 

finanskrisen har påverkat utdelningspolicyn eller inte. Detta kommer att kontrolleras genom att 

undersöka om det finns ett positivt eller negativt samband mellan utdelning och 

dummyvariablerna. 

 

4.4.8 PMI 

PMI är ett inköpschefsindex som kommer att användas som ett sätt att kontrollera för framtida 

lönsamhetsutsikter. Detta index kommer att presenteras mer ingående senare i denna studie.  

 

4.5 Multipel Linjär Regression 

En multipel linjär regression är en statistisk modell som används när det finns fler än en 

förklarande variabel som förklarar responsvariabeln (Moore et al., 2011 s. 573). Modellen 

används också när den beroende variabeln är en dummyvariabel och de oberoende är 

kvantitativa variabler (Collis & Hussey, 2014, s. 283). I detta fall har 10 förklarande eller 

oberoende variabler valts som utifrån tidigare studier har fastställts påverka utdelning. 

Variablerna kommer med hjälp av denna modell att testas för att undersöka hur de påverkar 

varandra. Ekvationen nedan är hämtad från Moore et al. (2011, s. 591) och är den statistiska 

modell som studien kommer att använda för att besvara dess syfte.  

  

Den multipla linjära regressionsmodellen med responsvariabel y och förklaringsvariablerna x1, 

x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 ser ut följande: 

yi= β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+β7x7+β8x8+β9x9+β10x10+εi 
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där εi är den oberoende och normalfördelade slumpvariabeln med medelvärde 0 och 

standardavvikelse σ. 

  

Modellens parametrar är beteckningar för: 

Yi= Utdelning per aktie 

β0= Konstant 

X1= Likviditet 

X2= Skuldsättningsgrad 

X3= Marknadsvärde 

X4= Beta 

X5= Lönsamhet (ROE) 

X6= Tillväxt 

X7= Avkastning på tillgångar (ROA) 

X8= Dummyvariabel för År efter finanskrisen 

X9= Dummyvariabel för År under finanskrisen 

X10= PMI 

εi= Felterm 

 

4.6 Test av heteroskedasticitet  

Den modell som kommer att användas i denna undersökning är den multipla linjära 

regressionen som beskrivits i avsnittet ovan. Regressionsanalyser kommer att genomföras i 

dataprogrammet STATA. I detta program kan man bland annat välja att genomföra en linjär 

regressionsanalys. Ett av antagandena i den linjära regressionsmodellen är homoskedasticitet. 

Motsatsen till detta är heteroskedasticitet. Termen heteroskedasticitet används inom statistiken 

och innebär ojämn spridning. Heteroskedasticitet förekommer ofta i data som har ett stort 

intervall mellan de största och minsta variablerna. I studier som antar en tidsserie, vilket denna 

undersökning antar, kan heteroskedasticitet finnas, om den beroende variabeln ändras 

signifikant under tidsserien (Frost, u.å). För att testa om det fanns heteroskedasticitet gjordes 

ett Breusch-pagan test. Testet visade på ett chi2 värde på 816,22 och ett p-värde på 0,000. Detta 

indikerar att nollhypotesen, om homoskedasticitet, kan förkastas, det vill säga att det finns 

heteroskedasticitet. För att erhålla korrekta estimat på standardfel används därför en robust 

kovariansestimator i analysen.   

 

Analys av paneldata möjliggör kontroll av oobserverbar heterogenitet. Detta kan göras antingen 

genom att ”fixa” eller ”random” effekter läggs till i analysen. Kortfattat innebär detta att i 

analysen görs en kontroll för variabler som påverkar utdelning men som inte inkluderas i datan. 

Ett Hausman test genomfördes därför för att testa om “fixed” eller “random” effekter är att 

föredra i analysen. I ett Hausman test testar man följande hypotes (Glen, 2017): 

 

Ho: Modellen föredrar random effects 

Ha: Modellen föredrar fixed effects 

 

Testet visade på ett chi2 värde på 3.99 och ett p-värde på 0.7808. Detta innebär att på 5 procents 

signifikansnivå så kan inte nollhypotesen förkastas. Det här indikerar att “random” effekter är 

att föredra i analysen.  

  
I denna undersökning kommer både en linjär regressionsanalys att genomföras och en panel 

data regression. Det kommer dock vara panel data regressionen som väger tyngre, vilket innebär 

att om det skiljer sig mellan resultatet från den linjära regressionen och panel data regressionen 

kommer det vara resultatet från panel data regressionen som är det slutgiltiga.  
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5. Analys av data 
 

I detta avsnitt kommer en analys av datan att presenteras. Det är viktigt att kontrollera datan 

innan undersökningen genomförs, för att på så sätt öka tillförlitligheten i resultatet. Detta 

avsnitt presenterar först den beskrivande statistiken där bland annat en korrelationsanalys 

görs, därefter görs en analys av multikollinearitet och slutligen en analys av en residualplott. 

 
 

5.1 Beskrivande statistik 

Den beskrivande statistiken visar hur datan är fördelad. Beskrivande statistik är ett sätt att till 

exempel se hur respektive variabels spridning ser ut (William, 2006). Med beskrivande 

statistisk kan man på ett enkelt sätt beskriva vad datan visar. En undersökning kan innehålla 

mycket data eller flera observationer, i detta fall kan det vara användbart att använda sig av 

beskrivande statistik. Detta eftersom den hjälper till att förenkla stora mängder av data på ett 

förnuftigt sätt (William, 2006). Den beskrivande statistiken genomfördes i programmet 

STATA. Resultatet genererade många decimaler men i tabellerna nedan har en avrundning 

gjorts till endast två decimaler. 

 

I Tabell 2 visas den beskrivande statistiken för den beroende variabeln, utdelning per aktie, för 

respektive år. De år som skiljer sig mycket från de övriga är åren 2006 och 2007. De här åren 

har medelvärden på 20,11 respektive 21,26 vilket sticker ut från de övriga. De här årens 

standardavvikelser är därmed också väldigt höga. Det man kan se i tabellen är att innan 

finanskrisen är medelvärdet högst sen sjunker det under åren 2008 och 2009 och därefter ökar 

medelvärdet för utdelning per aktie något. Det här skulle kunna kopplas till finanskrisen, att 

företagens utdelning minskade under finanskrisen och att den sedan började öka igen efter 

finanskrisen. 

  

Tabell 2: Beskrivande statistik för den beroende variabeln 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

2004 10,22 81,02 0,00 752,65 

2005 10,68 80,98 0,00 752,65 

2006 20,11 162,06 0,00 1505,30 

2007 21,26 170,23 0,00 1581,31 

2008 1,87 1,85 0,00 8,30 

2009 1,95 1,86 0,00 8,30 

2010 2,88 3,99 0,00 33,00 

2011 2,88 2,53 0,00 12,53 

2012 2,83 2,57 0,00 10,00 

Genomsnittligt 8,30 56,34 0,00 518,23 
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5.2 Korrelation 

För att kontrollera om variablerna var relaterade till varandra genomfördes en 

korrelationsanalys. Korrelation är inom statistiken en teknik för att kontrollera hur starkt 

samband som par av variabler har till varandra (Moore et al., 2011, s. 93). Korrelationen kan 

vara mellan plus ett och minus ett. Om värdet är plus ett tyder det på ett starkt samband och att 

variablerna rör sig åt samma riktning. Om värdet visar minus ett tyder det också på att det finns 

ett starkt samband mellan variablerna men att de rör sig åt motsatt riktning. Ett värde på noll 

innebär att det finns ett svagt samband mellan variablerna. Det korrelationsanalysen visar är att 

det finns ett samband men ett relativt svagt samband mellan variablerna, se Tabell 3. Detta då 

respektive variabels korrelation ligger kring noll. Då korrelationen visar att det finns ett svagt 

samband mellan utdelning och dummyvariabeln för År efter finanskrisen kan man tolka det 

som att utdelningen minskade efter finanskrisen. Men detta kan ses som ett preliminärt resultat 

och behöver inte innebära att den slutliga undersökningen kommer generera samma resultat 

som korrelationen. Trots att tabellen visar att det inte finns ett starkt samband mellan utdelning 

och de förklarande variablerna behöver detta inte betyda att det inte finns ett samband mellan 

utdelning och dessa variabler. För att kontrollera för sambandet mellan dessa variabler kommer 

därför en linjär och en panel data regressionsanalys att göras. 

Tabell 3.  Korrelation 

Variabel Utdelning per aktie 

Likviditet -0,042 

Skuldsättningsgrad 0,0730 

Marknadsvärde sek -0,009 

Beta/Risk -0,010 

ROE/Lönsamhet 0,004 

Försäljningstillväxt 0,003 

ROA/Räntabilitet på tillgångar 0,008 

År efter -0,044 

År under 0,001 

 

5.3 Beskrivande statistik för de oberoende variablerna 

I Tabell 4 nedan visas den beskrivande statistiken för de förklarande variablerna. Från Tabell 4 

kan det utläsas att standardavvikelsen är väldigt hög för framförallt variablerna marknadsvärde 

och lönsamhet, vilket tyder på att spridningen är stor. Det som dock kan påverka 

standardavvikelsen och medelvärdet är om det finns extrema värden i datan, vilket kallas för 

outliers. Detta kommer att undersökas vidare, för att se om till exempel datan har några 

extremvärden som eventuellt bidrar till att den beskrivande statistiken ser ut som den gör, se 

avsnitt 5.6. 
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Tabell 4: Beskrivande statistik för förklaringsvariablerna 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Likviditet 1,85 1,81 0,01 19,62 

Skuldsättningsgrad 0,78 1,23 0,00 13,94 

Marknadsvärde 24 487 ,76 55 241 ,70 30,11 439 116 ,40 

Beta 1,54 5,50 -0,20 80,97 

Lönsamhet -3,02 77,12 -2119,00 14,26 

Tillväxt -0,90 25,38 -704,97 23,16 

Räntabilitet på tillgångar 0,06 0,11 -0,57 0,83 

År efter 0,33 0,47 0,00 1,00 

År under 0,33 0,47 0,00 1,00 

 

5.4 Beskrivande statistik för Large Cap och Mid Cap 

I Tabellerna 5 och 6 visas den beskrivande statistiken för Large Cap respektive Mid Cap företag. 

Det som kan utläsas är att det verkar som att Mid Cap generellt sett har ett högre medelvärde 

än Large Cap företagen på; likviditet, skuldsättningsgrad och beta. Det är svårt att förklara 

anledningen till detta då det här inte är något som författarna försöker ge en förklaring till i 

denna studie, utan det är bara en jämförelse mellan stora och medelstora företags beskrivande 

statistik. En förklaring till detta kan dock vara att datan för Mid Cap företagen har flera extrema 

värden på vissa företag än vad Large Cap företagen har, vilket bidrar till att medelvärdet blir 

högre för till exempel likviditet. Det som den beroende variabeln, utdelning per aktie, för Large 

Cap visade var ett medelvärde på 3,01 och en standardavvikelse på 2,43. Mid Cap visade 

medelvärde 14,67 och standardavvikelse 129,03. Anledningen till att medelvärdet för den 

beroende variabeln, utdelning per aktie, har ett större medelvärde och standardavvikelse för 

Mid Cap kan, som tidigare beskrivits, bero på att skillnaden mellan det största och minsta värdet 

på utdelning per aktie är väldigt stor för Mid Cap företagen. Max-värdet visade 0,000 och Min-

värdet 1581,31 för Mid Cap och för Large Cap visade dessa värden 0,000 respektive 15,15.  
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Tabell 5: Beskrivande statistik Large Cap 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Likviditet 1,47 0,98 0,04 10,38 

Skuldsättningsgrad 0,69 1,02 0,00 13,94 

Marknadsvärde 42 690 ,88 69 651 ,50 291,18 439 116 ,40 

Beta 2,03 7,40 -0,20 80,97 

Lönsamhet -0,59 16,46 -338,00 14,26 

Tillväxt 0,06 1,33 -4,15 23,16 

Räntabilitet på tillgångar 0,08 0,09 -0,57 0,46 

År efter 0,33 0,47 0,00 1,00 

År under 0,33 0,47 0,00 1,00 

  

 

Tabell 6: Beskrivande statistik Mid Cap 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Likviditet 2,30 2,39 0,01 19,62 

Skuldsättningsgrad 0,89 1,44 0,00 9,57 

Marknadsvärde 2550,67 2717,25 30,11 19 162 ,33 

Beta 0,95 0,49 0,01 2,50 

Lönsamhet -5,95 113,11 -2119,00 0,96 

Tillväxt -2,06 37,66 -704,97 13,52 

Räntabilitet på tillgångar 0,04 0,14 -0,53 0,83 

År efter 0,33 0,47 0,00 1,00 

År under 0,33 0,47 0,00 1,00 
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5.5 Multikollinearitet 

När man gör en regressionsanalys med flera oberoende variabler är det bra att kontrollera för 

multikollinearitet. Multikollinearitet innebär att det finns hög korrelation mellan två eller flera 

oberoende variabler. Om det finns multikollinearitet indikerar det på att den ena oberoende 

variabeln kan användas för att förutsäga den andra oberoende variabeln (Studenmund, 2014, s. 

261). Detta kan skapa ett felaktigt resultat då poängen med en regressionsanalys är att undersöka 

hur de enskilda oberoende variablerna kan förklara den beroende variabeln. Det som kan utläsas 

från Tabell 7 är att det är en väldigt svag korrelation mellan de oberoende variablerna, då inget 

värde ligger över 0,6. Detta innebär att det inte finns någon multikollinearitet mellan de 

oberoende variablerna. 

 

 Tabell 7: Multikollinearitet 

 

              

5.6 Residualplott 

För att ta reda på outliers i den samlade datan gjordes residualplottar. En residualplott är ett 

spridningsdiagram över de förklarande variablerna (Moore et al., 2011 s. 109). Med hjälp av en 

residualplott kan en regressionslinje dras, som visar den linjära relationen mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln (Moore et al., 2011, s. 107). 

 

  
Figur 6. Residualdiagram ROA 

 

En outlier är en observation som ligger utanför det generella mönstret av observationerna 

(Moore et al., 2011, s. 111). Diagrammet ovanför visar ett exempel på hur residualerna för ROA 

ser ut och det visar att det finns några outliers i datan för variabeln ROA, se Figur 6. Dessa 
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outliers kan påverka undersökningen men försiktighet ska beaktas om outliers tas bort då de 

också kan innehålla information som är värdefull för undersökningen. Författarna valde därmed 

att behålla dessa outliers till en början för att därefter eventuellt genomföra undersökningen 

utan outliers. Detta för att se om dessa outliers har en alltför stor påverkan på undersökningen. 
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6. Resultatredovisning 
 

I detta avsnitt kommer en presentation av studiens resultat att redovisas. Kapitlet kommer 

stegvis att redovisa undersökningsprocessen där undersökningen först är baserad på 86 företag 

för att sedan bestå av 80. De regressionsanalyser som gjorts är en linjär regression och en 

panel data regression. Den regressionsanalys som kommer att presenteras mer ingående är 

resultatet från panel data regressionen. Detta då den modellen väger tyngre än den linjära 

regressionsmodellen på grund av det som förklarats i avsnitt 4.6. 

 

6.1 Undersökningsprocess 

Efter att datan kontrollerats började undersökningen genom att en linjär regression genomfördes 

(se Tabell 8). En linjär regression är ett sätt att kontrollera om variablerna är signifikanta. Den 

signifikansnivå som används för att avgöra om nollhypotesen är signifikant är 5 procent. För 

att kontrollera om variablerna var signifikanta användes p-värdet som riktmärke. P-värdet är 

sannolikheten för att lyckas få en teststatistika som är minst lika stor som den som faktiskt 

observerades (Moore et al., 2011, s. 356). Även T-värdet användes som kontroll för att avgöra 

om det gick att förkasta nollhypotesen eller ej. Det kritiska värdet på 5 procents nivå är 1,96. 

  

Det som den linjära regressionsanalysen visade var att ingen av variablerna var signifikanta, då 

alla variabler har ett p-värde större än 0,05, vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas. Detta 

innebar att ingen av våra variabler kunde förklara utdelning och inte heller kunde våra 

dummyvariabler, under och efter finanskrisen förklara utdelning. Dummyvariablerna för under 

och efter finanskrisen visar på att det finns ett negativt samband mellan utdelning och 

finanskrisen. I Tabell 8, visar koefficienten att utdelningen minskade under finanskrisen med 

6,095 och efter med 10,734. Trots detta kan inte en slutsats dras av att det är finanskrisen som 

har påverkat minskningen i utdelning, eftersom dummyvariablerna inte är signifikant skilda 

från noll. 

 

Tabell 8: 86 företag linjär regression 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet -1,874 1,041 -1,80 0,072 

Skuldsättningsgrad 4,970 3,119 1,59 0,111 

Marknadsvärde -0,004 0,009 -0,47 0,642 

Beta/Risk -0,152 0,082 -1,86 0,063 

ROE/Lönsamhet 0,001 0,003 0,50 0,620 

Försäljningstillväxt 0,037 0,021 1,77 0,078 

ROA/Avkastning på tillgångar 8,134 7,071 1,15 0,250 

År efter -10,734 7,208 -1,49 0,137 

År under -6,095 9,519 -0,64 0,522 

_cons 13,363 7,989 1,64 0,095 
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För att undersöka vidare valdes en panel data regression att genomföras (se Tabell 9). Detta är 

en regressionsmodell som kontrollerar för fler effekter och är därmed något bättre än en vanlig 

linjär regression, se avsnitt 4.6. Det resultatet från panel data regressionen visade var ungefär 

samma resultat som för den linjära regressionsanalysen, det vill säga ingen av variablerna kunde 

förklara den beroende variabeln. 

 

Tabell 9: 86 företag panel data regression 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet -1,048 1,260 -0,83 0,406 

Skuldsättningsgrad 4,015 4,579 0,88 0,381 

Marknadsvärde 0,026 0,028 0,93 0,351 

Beta/Risk -0,233 0,266 -0,88 0,380 

ROE/Lönsamhet 0,002 0,002 1,05 0,294 

Försäljningstillväxt 0,017 0,018 0,95 0,344 

ROA/Avkastning på tillgångar 46,947 45,411 1,03 0,301 

År efter -10,434 11,281 -0,92 0,355 

År under -4,965 5,354 -0,93 0,354 

_cons 9,078 8,079 1,12 0,261 

 

Det som därefter valdes att göras var att kontrollera datan ytterligare, genom att kontrollera om 

datan innehöll outliers. Det kunde konstateras att några företag hade extrema värden på vissa 

variabler och därmed togs dessa företag bort från undersökningsdatan, om författarna inte 

kunde hitta någon lämplig förklaring på varför det skilde sig så i datan från år till år. Det var 

dock ett företag, Haldex, som hade ett extremvärde år 2010 på utdelning per aktie. Detta 

företags utdelning kontrollerades genom att studera företagets årsredovisning och enligt denna 

stämde det att företaget hade haft en utdelning på 33kr. Därmed behölls detta företag och då 

återstod 81 företag i vår undersökning.  

 

Datan testades igen för heteroskedasticitet med hjälp av ett Breusch-pagan test och det visade 

ett p-värde på 0,6850, vilket innebär att det inte finns någon heteroskedasticitet och därmed 

behövs inte robust. Ett Hausman test genomfördes också och det visade att regressionen 

föredrar “random effects” då p-värdet blev 0,2054, vilket inte är signifikant. Samma process 

som ovan genomfördes, alltså först genomfördes en linjär regression och därefter en panel data 

regression, fast nu enbart med funktionen “random effects”. Det resultatet visade var att båda 

modellerna hade ett signifikant värde på variablerna marknadsvärde, ROA och År efter (se 

Tabell 10 och 11 nedan). Till skillnad från den föregående undersökningen med 86 företag 

genererade denna undersökning fler signifikanta oberoende variabler, som därmed kunde 

förklara förändringen i utdelning. Den mest relevanta variabeln för denna studie är 

dummyvariabeln för åren efter finanskrisen och den genererade ett p-värde på 0,000. Detta gör 

att nollhypotesen går att förkasta. Det finns alltså ett samband mellan utdelning och åren efter 
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finanskrisen. Det som kunde utläsas från resultatet var att utdelningen ökade efter finanskrisen, 

då både t-värdet och p-värdet indikerar signifikanta resultat (se Tabell 10 och 11). 

 

Tabell 10: 81 företag linjär regression 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,017 0,052 0,33 0,745 

Skuldsättningsgrad -0,182 0,092 -1,98 0,048 

Marknadsvärde 0,008 0,002 4,91 0,000 

Beta/Risk -0,128 0,195 -0,66 0,511 

ROE/Lönsamhet 0,001 0,001 0,47 0,637 

Försäljningstillväxt -0,036 0,140 -0,26 0,796 

ROA/Avkastning på tillgångar 3,379 0,906 3,73 0,000 

År efter 0,818 0,231 3,55 0,000 

År under 0,272 0,229 1,19 0,234 

_cons 1,819 0,263 6,90 0,000 

 

Tabell 11: 81 företag panel data regression 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,195 0,066 2,95 0,003 

Skuldsättningsgrad -0,107 0,151 -0,71 0,477 

Marknadsvärde 0,105 0,003 3,66 0,000 

Beta/Risk -0,247 0,205 -1,20 0,228 

ROE/Lönsamhet -0,001 0,001 -0,07 0,943 

Försäljningstillväxt -0,104 0,109 -0,96 0,339 

ROA/Avkastning på tillgångar 1,894 0,846 2,24 0,025 

År efter 0,892 0,178 5,01 0,000 

År under 0,309 0,175 1,77 0,077 

_cons 1,562 0,327 4,77 0,000 

 

Det som därefter gjordes var att ändå testa att ta bort Haldex, då det företaget utgjorde en outlier 

på grund av att företaget hade en så hög utdelning per aktie år 2010. Anledningen till att detta 

företag valdes att tas bort var också för att se om det blev någon skillnad i resultatet. Efter att 
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detta företag tagits bort återstod 80 företag. En lista över alla företag som tagits bort står i Tabell 

12 nedan. 

 

Tabell 12: Borttagna företag 

Företagsnamn Orsak 

Eniro Eniro togs bort för att den hade extrema värden på utdelning per aktie 

Assa Abloy Detta företag hade extremvärden på beta 

Investor AB Företaget hade extremvärden på försäljningstillväxt 

Active Biothec AB Företaget hade extremvärden på Försäljnings 

Swedish Match AB Företaget hade extremvärden på bland annat Lönsamhet 

Haldex AB Företaget hade år 2010 en utdelning per aktie på 33, detta skilde sig 

extremt från företagets tidigare år och det påverkade även 

undersökningen relativt mycket. Företaget valdes därmed att tas bort. 

  

Datan testades ännu en gång för heteroskedasticitet och det visade ett p-värde på 0,7035, vilket 

innebär att det inte finns någon heteroskedasticitet och därmed behövs inte robust. Ett Hausman 

test genomfördes också och det visade att regressionen föredrar “random effects” då p-värdet 

blev 0,0830, vilket inte är signifikant. Vidare genomfördes också en beskrivande statistik för 

den beroende variabeln, utdelning per aktie, med 80 företag (se Appendix 2). Detta för att 

undersöka hur datan för den beroende variabeln såg ut efter att outliers tagits bort. Det man kan 

utläsa från Appendix 2 är att det genomsnittliga medelvärdet för utdelning per aktie ökade 

marginellt efter finanskrisen.  

 

En linjär regression med enbart “random effects” genomfördes först, efter att de ovanstående 

företagen tagits bort, och resultatet visade att de 4 variablerna marknadsvärde, beta, ROA och 

dummyn för År efter var signifikanta (se Tabell 13 nedan). Panel data regressionen 

genomfördes sedan med ”random effects” och den visade att 6 variabler var signifikanta (se 

Tabell 14 nedan). Det som dock inte skilde sig från denna regression med 80 företag, och den 

som tidigare gjorts på 81 företag, var att dummyvariabeln för åren efter finanskrisen är 

signifikant för båda. Detta styrker resultatet för att utdelningen ökade åren efter finanskrisen 

2007–2009. När studien använde sig av en panel data regression med ”random effects” blev 

resultatet bättre, eftersom flera variabler blev signifikanta.  
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Tabell 13: 80 företag linjär regression utan PMI 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,024 0,046 0,51 0,609 

Skuldsättningsgrad -0,146 0,081 -1,79 0,074 

Marknadsvärde 0,089 0,001 5,93 0,000 

Beta/Risk -0,359 0,175 -2,05 0,041 

ROE/Lönsamhet 0,000 0,001 0,46 0,644 

Försäljningstillväxt -0,051 0,124 -0,41 0,684 

ROA/Avkastning på tillgångar 3,560 0,801 4,44 0,000 

År efter 0,762 0,205 3,72 0,000 

År under 0,303 0,203 1,49 0,136 

_cons 1,935 0,235 8,25 0,000 

 

 

Tabell 14: 80 företag panel data regression utan PMI 

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,233 0,055 4,27 0,000 

Skuldsättningsgrad 0,011 0,132 0,08 0,936 

Marknadsvärde 0,012 0,003 4,72 0,000 

Beta/Risk -0,474 0,168 -2,81 0,005 

ROE/Lönsamhet 0,000 0,001 0,01 0,990 

Försäljningstillväxt -0,122 0,086 -1,42 0,155 

ROA/Avkastning på tillgångar 1,893 0,678 2,79 0,005 

År efter 0,845 0,141 5,99 0,000 

År under 0,338 0,139 2,44 0,015 

_cons 1,546 0,290 5,34 0,000 
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6.2 Slutliga resultatet 

För att stärka resultatet ytterligare och för att bortse från ytterligare faktorer som skulle kunna 

påverka utdelning lades PMI-indexet till i undersökningen. PMI står för “Purchasing Managers 

Index och är ett inköpschefsindex (Silf & Swedbank, 2019). Indexet mäter konjunkturen för 

tillverkningsindustrin och tjänstesektorn i Sverige. Indexet hämtades från investing.com och 

dagen som indexet hämtades från var den första december i respektive månad (Investing, 2019). 

Detta index kommer att användas som ett sätt att kontrollera för framtida lönsamhetsutsikter. 

  

En linjär regression gjordes ännu en gång efter att PMI lagts till i modellen. Den modellen 

visade att det finns ett samband mellan alla förklaringsvariabler förutom de 5 variablerna 

likviditet, skuldsättningsgrad, försäljningstillväxt, lönsamhet och PMI (se Tabell 15 nedan). Det 

som också kan utläsas i denna modell är att dummyn efter finanskrisen fortfarande är 

signifikant, då p-värdet visar 0,000. Därefter gjordes en panel data regression och den visade 

att 7 av 10 variabler är signifikanta och även här var dummyvariabeln för åren efter finanskrisen 

signifikant då p-värde visar 0,000 (se Tabell 16). Detta gör att sannolikheten ökar ännu mer för 

att utdelningen ökade efter finanskrisen. Att dummyvariabeln för År efter finanskrisen visar att 

det finns ett positivt samband mellan utdelning och finanskrisen styrker studiens hypotes. Detta 

är något som är positivt för denna studie eftersom målet var att undersöka om finanskrisen haft 

en påverkan på utdelning. Dummyvariabeln för åren efter finanskrisen är signifikant på 0,000, 

vilket tyder på att finanskrisen haft en påverkan på utdelning. 

  

Tidigare forskning har bland annat visat att likviditet och marknadsvärde är variabler som kan 

påverka utdelning. Denna undersökning visar också att det är sant, då det finns ett positivt 

samband mellan utdelning och dessa variabler. I Tabell 16 kan man utläsa att likviditet har ett 

p-värde på 0,000, vilket leder till att utdelningen ökar med 0,235. Marknadsvärdet har också ett 

p-värde på 0,000, vilket leder till en ökning i utdelning med 0,012. 

  

Förklaringsgraden, det vill säga R2, är enbart 0,0915 i panel data modellen, detta kan tyckas 

lågt för denna modell. Det här innebär att den observerade variationen knappt kan förklaras av 

modellens oberoende variabler. Resultatet från panel data regressionen visar dock ett F-värde 

på 0,000, vilket är signifikant på 5 procents signifikansnivå. Att F-värdet är signifikant innebär 

att hela modellen går att klassa som signifikant. 

  

Det man kan se i Tabellerna 15 och 16 är att båda har 4 gemensamt signifikanta variabler. De 

variabler som är signifikanta är marknadsvärde, beta, dummyvariablerna År efter och År under. 

Detta indikerar på att utdelningen ökade efter finanskrisen då båda har ett signifikant värde på 

denna variabel. 
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Tabell 15: 80 företag linjär regression med PMI  

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,023 0,046 0,50 0,616 

Skuldsättningsgrad -0,148 0,081 -1,82 0,070 

Marknadsvärde 0,000 0,001 5,95 0,000 

Beta/Risk -0,349 0,175 -2,00 0,046 

ROE/Lönsamhet 0,000 0,001 0,47 0,640 

Försäljningstillväxt -0,050 0,124 -0,41 0,685 

ROA/Avkastning på tillgångar 3,494 0,801 4,36 0,000 

År efter 0,787 0,205 3,84 0,000 

År under 0,426 0,214 1,99 0,046 

PMI 0,018 0,010 1,82 0,069 

_cons 0,875 0,627 1,40 0,163 

 

 

Tabell 16: 80 företag panel data regression med PMI  

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet 0,235 0,054 4,32 0,000 

Skuldsättningsgrad 0,005 0,132 0,04 0,972 

Marknadsvärde 0,012 0,003 4,73 0,000 

Beta/Risk -0,451 0,168 -2,69 0,007 

ROE/Lönsamhet 0,000 0,001 0,01 0,993 

Försäljningstillväxt -0,122 0,086 -1,42 0,154 

ROA/Avkastning på tillgångar 1,774 0,675 2,63 0,009 

År efter 0,869 0,141 6,18 0,000 

År under 0,465 0,145 3,21 0,001 

PMI 0,019 0,007 2,85 0,004 

_cons 0,433 0,486 0,89 0,374 
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6.3. Undersökning med laggade variabler 

Vilken information styrelsen har vid beslut, året t, eller tidigare år, kan ifrågasättas. Det som 

kan tänkas påverka utdelningspolicyn är hur utdelningen såg ut året innan. Detta tog inte de 

tidigare regressionsanalyserna hänsyn till. Det som därmed kan vara intressant att undersöka är 

att testa att lagga variablerna. En laggad variabel tar på sig värdet av det föregående årets 

observation. Denna variabeln kan sedan tilläggas i regressionsmodellen som en 

förklaringsvariabel. Dessa variabler används sedan för att förutsäga framtida värden (Moore et 

al., 2016, s. 681). De variabler som denna undersökning inkluderar laggades, förutom utdelning 

per aktie och dummyvariablerna för året under och efter finanskrisen. Programmet STATA 

användes för att göra de laggade variablerna. De variabler som laggades fick en etta på slutet 

av variabelns namn. 

  

Efter att de laggade variablerna lagts till genomfördes en linjär regression och en panel data 

regression med de laggade variablerna. Det den linjära regressionen visar är att 

dummyvariabeln År efter kan förklara utdelning per aktie, precis som de regressionerna utan 

laggade variabler visade. Detta då dummyvariabeln År efter visar ett p-värde på 0,049, vilket 

är signifikant på 5 procents signifikansnivå (se Tabell 17). Panel data regressionen ger också 

ett signifikant värde på dummyvariabeln för åren efter finanskrisen, då den ger ett p-värde på 

0,001 (se Tabell 18 nedan). Panel data regressionen gav också en R2 på 0,1105 vilket är något 

bättre än 0,0915, som R2 visade för panel data regressionen för 80 företag, den utan laggade 

variabler. F-värdet visar 0,000, vilket är fortsatt ett signifikant värde för modellen. Detta ger 

denna studie en ytterligare styrka för att kunna förkasta studiens nollhypotes. Det finns ett 

samband mellan utdelning och finanskrisen och det resultatet visar är att utdelningen ökade 

efter finanskrisen. 

Tabell 17: 80 företag laggad linjär regression  

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet1 -0,023 0,050 -0,46 0,647 

Skuldsättningsgrad1 -0,132 0,087 -1,51 0,131 

Marknadsvärde1 0,009 0,002 5,33 0,000 

Beta/Risk1 -0,394 0,190 -2,08 0,038 

ROE/Lönsamhet1 0,000 0,001 0,45 0,652 

Försäljningstillväxt1 0,478 0,138 3,47 0,001 

ROA/Avkastning på tillgångar1 3,457 0,880 3,93 0,000 

År efter 0,484 0,246 1,97 0,049 

År under -0,161 0,231 -0,70 0,486 

PMI1 0,005 0,011 0,41 0,679 

_cons 2,166 0,685 3,16 0,002 
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Tabell 18: 80 företag laggad panel data regression  

Utdelning per aktie Koefficient Standardfel T-värde P-värde 

Likviditet1 0,058 0,061 0,94 0,346 

Skuldsättningsgrad1 -0,007 0,138 -0,05 0,958 

Marknadsvärde1 0,009 0,003 3,57 0,000 

Beta/Risk1 -0,509 0,176 -2,89 0,004 

ROE/Lönsamhet1 0,000 0,001 -0,11 0,908 

Försäljningstillväxt1 0,431 0,093 4,64 0,000 

ROA/Avkastning på tillgångar1 1,508 0,719 2,10 0,036 

År efter 0,564 0,166 3,39 0,001 

År under -0,121 0,153 -0,79 0,430 

PMI1 0,007 0,007 0,97 0,333 

_cons 1,964 0,524 3,75 0,000 
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7. Analys 
 

I detta avsnitt kommer en analys av resultatet att presenteras. Detta kapitel kommer att 

analysera och presentera studiens resultat. Dessutom kommer en koppling till tidigare 

forskning och till de teorier som valts i den teoretiska referensramen att göras. 

 
 

7.1 Resultatanalys 

Vid genomförandet av en regressionsanalys inkluderas variabler för att på så sätt bortse från 

dess påverkan. I denna studie inkluderades 10 förklarande variabler dessa var; lönsamhet 

(ROE), marknadsvärde, tillväxt, räntabilitet på tillgångar (ROA), likviditet, skuldsättningsgrad, 

beta, PMI och dummyvariablerna År efter och År innan. Studien hade till syfte att svara på 

forskningsfrågan ”Påverkades utdelningens storlek i svenska företag av finanskrisen 2007-

2009, och i så fall hur?”. Det resultatet visar är att det finns ett samband mellan utdelning och 

finanskrisen och att efter finanskrisen så har i genomsnitt utdelningen ökat signifikant. I denna 

analys diskuteras, med hjälp av valda teorier, möjliga förklaringar till det slutliga resultatet som 

åstadkommits.   

 

För att försöka analysera resultatet med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna skulle man 

kunna tänka sig att det främst är ”Bird in the hand” och Signalteorin som är de teorier som bäst 

kan förklara detta. Signalteorin innebär att företagsledare kan skicka ut signaler till aktieägare 

och investerare beroende på vilken utdelningspolicy de väljer. I detta fall kan man tänka sig att 

företagsledarna ville signalera att företaget började gå bättre och därmed ökade de företagets 

utdelning för att signalera välstånd. Det som skulle kunna vara en förklaring till detta resultat 

är att företagsledarna eventuellt ville symbolisera en god framtida lönsamhet och locka 

investerare att investera i företaget, för att på så sätt få upp företagets värde. Detta motsäger 

därmed Modiglianis och Millers teori om att utdelningspolicy är irrelevant för ett företags 

värde. 

 

En annan tanke som skulle kunna förklara resultatet är att investerarna blev mer riskaverta efter 

finanskrisen, vilket kan kopplas till ”Bird in the hand” teorin. Denna teori hävdar att 

investerarna föredrar en säker utdelning idag än en högre, mer osäker, framtida utdelning och 

att utdelning ökar företagets värde och aktieägarnas tillfredsställelse. Detta skulle då innebära 

att företagsledarna delade ut mer då investerarna krävde mer utdelning. Det man också kan 

tänka sig är att företagen började gå bättre efter finanskrisen och därmed också hade råd att ge 

mer i utdelning. 

  

Det som också skulle kunna förklara studiens resultat är att investerarna, efter finanskrisen, 

kanske började efterfråga aktier som gav en högre utdelning. Detta sker när företag börjar ändra 

värdet på utdelningen genom att ändra utbetalningskvoten (Black & Scholes, 1973). 

Investerarna kan då i detta fall börjat efterfråga aktier med högre utdelning på grund av att 

företagen, genom att förändra utdelningen, symboliserade en framtida möjlig lönsamhet. Detta 

kan kopplas ihop med Signalteorin och ”Bird in the hand” teorin men också Dupont-modellen, 

som är en modell som används för att förutspå företagets framtida lönsamhet. Det som dock 

Black & Scholes (1973) hävdar är att förändring i utdelning inte har något att göra med framtida 

lönsamhet.   

  

Beteendefinansieringsteorin kanske inte kan förklara detta resultatet på ett så bra sätt. Denna 

teori anser bland annat att investerare har kort minne eftersom deras hjärna väljer att filtrera ut 
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en del av informationen för att minska komplexiteten hos en annan information (Baker & 

Nofsinger, 2002). Detta kanske styrelsen gjorde efter finanskrisen på grund av att de ville 

behålla sina aktieägare och därmed ökade de utdelningen. Denna teori är dock inte särskilt 

troligt då denna studie undersöker en tidsperiod precis efter finanskrisens slut och så kort minne 

har varken investerare eller styrelser. Baker & Nofsinger (2002) anser dock att om investerarna 

tillåter sina känslor att vara det som driver dem i deras ekonomiska beslutsfattande kan det 

påverka deras förmögenhet. En tanke skulle dock vara att finanskriser väcker negativa känslor. 

Detta kan ha orsakat att styrelsen blev mer orolig över framtiden och därmed valde att spara 

kapital genom att minska utdelningen. Ser man det utifrån investerarnas perspektiv skulle detta 

eventuellt ha inneburit att de föredragit en utdelning ”idag” för att på så sätt säkerställa att de 

fick sin utdelning. Detta kan ha skapat motstridiga åsikter mellan styrelsen och investerarna, 

vilket kan ha orsakat intressekonflikter. I och med att resultatet av denna studie visar att 

utdelningen ökade efter finanskrisen, tyder detta på att styrelsen inte minskade på utdelningen 

och därmed också undvikit intressekonflikter med investerarna. Teorin som behandlar 

intressekonflikter är Agentteorin.  

  

I denna studie har författarna skrivit att det skulle vara intressant att undersöka om 

företagsledarna lärde sig något efter finanskrisen som kan ha bidragit till att de förändrade sin 

utdelningspolicy. Författarna av denna studie har tidigare beskrivit att de tror att företagsledarna 

minskade på utdelningen efter finanskrisen, på grund av att företagsledarna kanske insåg att det 

var bra att spara kapital i företaget. Detta då bland annat ”Depression Babies” hävdar att de som 

har varit med om ekonomiska kriser tar mindre finansiella risker (Lejarraga et al., 2016). 

Därmed skulle det vara logiskt att anta att företagsledare som varit med om finanskriser skulle 

ta mindre risk, genom att exempelvis inte dela ut så mycket för att få möjlighet till ett 

buffertsparande, ifall något skulle hända i framtiden. Resultatet av denna studie motsäger 

därmed författarnas förväntningar, då resultatet visar att företagen ökade sin utdelning efter 

finanskrisen. 

  

Tidigare forskningsresultat skiljer sig från denna studies resultat då tidigare forskning visar att 

företag hade svårt att bevara en stabil utdelning efter finanskrisen. Denna studies resultat visar 

att företagen ökade utdelningen efter finanskrisen i Sverige. Författarna av denna studie hade 

en hypotes om att de skulle få liknande resultat som tidigare forskning, att resultatet skulle visa 

att företagen minskade sin utdelning efter finanskrisen. Detta då finanskrisen hade en stor effekt 

på företagen och bidrog till att aktiemarknaden rasade, vilket skulle kunna ha bidragit till att 

företagen behövde återhämta sig efter finanskrisen. Resultat visar dock att företagen ökade sin 

utdelning i början av finanskrisens slut och därmed kan man ifrågasätta om verkligen företagen 

hann återhämta sig så snabbt efter finanskrisens slut. Det kan också vara så att finanskrisen 

påverkade de svenska företagen mindre än vad den kanske gjorde i Nigeria. 

 

I denna studie har det beskrivits att finanskrisen spred sig över hela världen. Detta behöver dock 

inte betyda att finanskrisens påverkan varit detsamma runt om i världen. Tittar vi till exempel 

på USA orsakade finanskrisen att aktiemarknaden rasade med 43 procent (Samarakoon, 2011). 

Finanskrisen gjorde att Sveriges BNP minskade med 0,2 procent, på grund av minskning i 

exporten (SCB, 2009). Det kanske är så att trots minskning i landets BNP har företagen i 

Sverige arbetat hårt för att kunna hålla en stabil ekonomi efter finanskrisen. Detta kan då vara 

en anledning till varför utdelning ökade efter finanskrisen. 

 

Resultatet från panel data regressionen med 80 företag visar ett signifikant värde på 

dummyvariabeln för åren under finanskrisen. Detta är dock något som kan ifrågasättas då den 

visar att utdelningen ökade under finanskrisen. Detta skiljer sig från studien gjord av Hauser 
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(2013) som bland annat visar att utdelningen minskade under 2008–2009. Det motsäger också 

Reddemann et al. (2010) som hävdade att det var nödvändigt att minska utdelningen på grund 

av att företagen behövde spara likviditet. Det som gör att denna variabel kan ifrågasättas är 

bland annat att de laggade regressionsanalyserna inte visade ett signifikant värde på denna 

variabel och därmed kan inte de stärka detta resultat. 

 

I denna studie gjordes även en laggad undersökning som tog hänsyn till hur utdelningen såg ut 

året innan. Precis som vid de tidigare regressionsanalyserna, utan laggade variabler, gjordes 

först en linjär regression och därefter en panel data regression. Det resultatet visade var att båda 

regressionerna gav ett signifikant värde på variabeln År efter. Detta styrker resultatet från de 

regressioner som inte laggats och därmed också att utdelningen ökade efter finanskrisen.  

  

  

  

 

  

  



 

47 
 

8. Slutsats och diskussion 
 

I detta avsnitt kommer en kortfattad slutsats, teoretiska och praktiska rekommendationer, 

samhälleliga och sociala implikationer att presenteras. Detta kapitel avslutas till sist med att 

förslag på vidare forskning presenteras. 

 
 

8.1 Slutsats 

Det denna studie har undersökt är finanskrisens påverkan på utdelningspolicyn i svenska 

företag. Resultatet visar att det tycks finnas ett samband mellan utdelning och finanskrisen och 

att utdelningens storlek ökade efter finanskrisen. Det kan därmed konstateras att studiens syfte 

är uppfyllt. I resultatanalysen analyserades detta resultat med hjälp av tidigare forskning som 

gjorts på området samt utifrån valda teorier. Det är dock svårt att med exakthet säga vad som 

gjorde att utdelningen ökade, detta blir mer spekulationer. De teorier som främst kan tänkas 

förklara resultatet är dock ”Bird in the hand” teorin, Signalteorin samt ”Depression Babies”. 

 

8.2 Diskussion 

I början av denna undersökning valde författarna att behålla de outliers som fanns i datan. Det 

resultatet då visade var att dummyvariabeln för åren efter finanskrisen inte var signifikant för 

varken den linjära regressionen eller för panel data regressionen. Dessa outliers togs sedan bort 

från datan och då blev några variabler signifikanta. Detta anses därmed innebära att outliers har 

en påverkan på undersökningen och därmed bör de tas hänsyn till. Det som resultatet från den 

slutliga modellen visar är att både den linjära regressionen med 80 företag och panel data 

regressionen med 80 företag visar att dummyvariabeln för År efter är signifikant. Den laggade 

panel data regressionen visar också att dummyvariabeln för åren efter finanskrisen är 

signifikant, vilket gör att studiens resultat styrks. Det som går att diskutera är om det faktiskt är 

finanskrisen som gör att utdelningen ökade eller om det fanns ytterligare utomstående faktorer 

som påverkade resultatet. Det som författarna gjorde för att kontrollera för ytterligare faktorer 

var att lägga till PMI, som proxy för framtida lönsamhet, och även denna modell visade ett 

signifikant värde på År efter. Det som studien dock inte tog hänsyn till var inflationen. Denna 

skulle kunna ha en stor påverkan på utdelningen då den har mätts i kronor. Inflationen var dock 

relativt låg under den valda undersökningsperioden. 

  

Huvudsyfte med denna rapport är att kontrollera hur finanskrisen påverkade utdelningspolicy i 

svenska företag. Den variabel som därmed är av mest betydelse är dummyvariabeln för åren 

efter finanskrisen. Det här innebär därmed att oavsett om man väljer att titta på panel data 

regressionen med 80 företag eller den laggade panel data regressionen så kommer slutsatsen 

ändå vara att utdelningen ökade efter finanskrisen. Detta betyder då att resultatet är relativt 

robust. 

 

8.2 Kunskapsbidrag 

De teoretiska och praktiska bidrag som denna studie hade till syfte att bidra med var bland annat 

att kunna ge utomstående en insikt i hur företags utdelningspolicy påverkades av finanskrisen. 

Detta då det kan ge aktieägarna en chans att avgöra hur de vill göra med sina aktier, vid 

eventuella nya finanskrisers uppkomst. Det studiens resultat visar, och som den faktiskt bidrar 

med, är att utdelningspolicyn i svenska företag ökade efter finanskrisen. Detta motsäger tidigare 

forskning som gjorts i andra länder, bland annat USA och Nigeria som istället påpekade att 
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företagen hade svårt att behålla en stabil utdelning på grund av finanskrisen. Denna studie bidrar 

därmed med hur svenska företags utdelningspolicy påverkade av finanskrisen 2007-2009. 

  

Det den här studien kan ge som kunskap till investerare och aktieägare är att det kan vara smart 

att behålla sina aktier i företag trots sämre tider, då företagens utdelningspolicy ökade och 

därmed brukar också aktievärdet öka. Det går dock inte att ge någon rekommendation till 

läsaren då det inte var poängen med denna studie, då det inte går att avgöra hur mycket 

aktieägare förlorade i samband med ett bibehållande av sina aktier. Detta måste förstås 

undersökas vidare om en sådan rekommendation skulle göras. Det är också svårt att ge någon 

framtida rekommendation på grund av den osäkerhet som råder vid utdelningar och att det inte 

är säkert att det ser ut på liknande sätt vid eventuella framtida finanskriser. 

 

8.3 Etiska och Social problem 

Det finns olika regler och riktlinjer för forskningsstudier men det är forskarens egna ansvar att 

se till att studien uppfyller kraven för en god moral och kvalitet (CODEX, 2019). Enligt SOU 

1999:4 måste forskaren inkludera en reflektion av etik i sin dagliga rutin, för att på så sätt 

naturligt inkludera den etiska reflektionen under forskningens gång (CODEX, 2019). 

Forskningsetik uppstod främst som en reaktion till utförandet av farlig forskning på människor 

men numera syftar man på forskningsbrott när forskningsetik belyses (CODEX, 2019). 

Forskningsbrott innebär till exempel att forskare förfalskar och plagierar den vetenskapliga 

datan och resultatet, därmed är det viktigt att forskare följer god forskningspraxis (CODEX, 

2019). Studien började med att undersöka om tidigare forskning gjorts på liknande område. 

Detta för att kunna identifiera ett forskningsgap, för att på så sätt säkerhetsställa att inte göra 

om en studie som tidigare gjorts.   

  

Etik och moral är två viktiga begrepp att ta hänsyn till. Talas det om etik och moral brukar oftast 

ingen skillnad mellan begreppen göras, dock är det två skilda begrepp med olika innebörd. 

Begreppet etik refererar till de moraliska värden som utgör en uppförandekod. Etik inom 

forskning har till syfte att berätta hur forskningsprocessen har bedrivits och hur resultaten 

rapporteras (Collis & Hussey, 2014, s. 30). Etik är brett område och därför är det svårt att 

definiera forskningsetik i en enda definition. Vad som också påverkar detta är de nya 

frågeställningar som dyker upp när forskningen etableras mot nya område. Den viktigaste delen 

när det kommer till forskningsetik handlar om hur personer som deltar i en undersökning får 

bemötas (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

Inom forskning finns det diskussioner som rör etik, och dessa diskussioner är oftast baserade 

på fyra principer. Den första principen kontrollerar om forskning kan innebära skada för 

deltagarna i undersökningen. I detta fall brukar en sådan undersökning inte bli accepterad av de 

flesta. Den andra principen kontrollerar om forskningen saknar informerat samtycke (Bryman 

& Bell, 2015, s. 134–139). Enligt Bryman & Bell (2015, s. 139), bör deltagarna i en 

undersökning ges all information som de behöver för att avgöra om de ska delta i 

undersökningen eller inte. Den tredje principen kontrollerar om forskning innehåller 

information som kan kränka ens integritet. Den fjärde principen kontrollerar om det finns 

bedrägeri inblandad i forskningen. Bedrägeri uppstår när forskaren inte presenterar sin 

forskning som den är (Bryman & Bell, 2015, s. 144). Brist på information om hur studiens 

resultat uppstod kan minska tilltron, i samhället. Detta riskerar i sin tur att skada förtroende 

mellan forskare och personer som har medverkat i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). I 

denna studie har dock inga andra personer blivit inkluderade, eftersom studien är baserad på en 

kvantitativ forskningsprocess, där datan är hämtad från databaserna Eikon, Thomson Reuters, 

och Finbas, Swedish House of Finance. Detta gör att studiens resultat inte påverkat några 
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medverkande personer däremot kan resultatet ha en påverkan på samhället. Det är därför viktigt 

att noggrant beskriva uppkomsten av studiens resultat. Detta för att undvika till exempel 

felaktiga tolkningar av studien. Författarna av denna studie har därmed försökt vara 

transparenta under hela studiens gång, bland annat genom att noggrant beskrivit hur 

forskningen har genomförts, samt försökt presentera resultatet på ett sätt som är lättförståeligt 

för alla utomstående personer som kan tänka sig läsa denna studie. 

  

Ett annat sätt som kan påverka samhället är om forskningens resultat ska användas för att 

exempelvis behandla patienter. Detta leder till att om resultatet är byggt på vetenskaplig 

oredlighet kan människor komma till skada, genom att de exempelvis får sämre behandling på 

grund av forskningens felaktiga resultat (Vetenskapsrådet, 2011). Detta är något som kan 

förekomma i den vetenskapliga världen. Trots att denna studie är avsedd att undersöka en period 

som redan har passerat, kan studiens resultat ändå bidra med information som kan ge läsaren 

en insikt i hur företag reagerade under finanskrisen 2007–2009. Detta kan vara en guide för att 

på så sätt förbereda till exempel investerare på hur företag reagerar, om nya kriser skulle uppstå. 

Detta kan då leda till att studiens resultat påverkar människor i samhället, dock anses inte denna 

påverkan vara negativ och inte heller farlig, som till exempel en rekommendation som kan 

skada människors fysiska hälsa. 

 

8.4 Vidare forskning 

Denna studie har undersökt finanskrisens effekt på utdelningspolicyn i svenska företag. Det 

finns dock intressanta frågeställningar som skulle kunna undersökas vidare, då det kan finnas 

andra faktorer som också påverkar företags utdelning. En intressant studie skulle vara att titta 

på fler variabler för att kontrollera för fler effekter som kan tänkas påverka utdelningspolicyn. 

Inflation har denna studie inte tittat på och det är en faktor som kan tänkas vara intressant att 

undersöka vidare. Detta då inflation innebär att landets valuta minskar i värde, vilket kan tänkas 

påverka den kontanta utdelningen då den mätts i kronor. En annan intressant studie skulle vara 

att inkludera fler länder i en och samma studie. Detta för att mer exakt kunna jämföra olika 

länders utdelningspolicy och hur de reagerade på finanskrisen. 

Det som också skulle vara intressant att undersöka är att dela upp företagen efter bransch, för 

att se om det skiljer sig mellan företagen i olika branscher. Valde till exempel IT-branschen att 

reducera sin utdelning mer än vad till exempel skogsbranschen gjorde, på grund av att 

finanskrisen påverkade IT-branschen mer än vad den gjorde för skogsbranschen? Detta skulle 

vara intressant att studera för att få en inblick i hur väl förberedda företagen faktiskt är om kriser 

skulle uppstå och hur det i så fall tar sig uttryck på utdelningen. Är vissa branscher mer robusta 

och påverkas mindre av en varierande marknad än vad andra branscher är? Detta skulle i så fall 

ge investerarna en ytterligare faktor att ta hänsyn till, vid val av investering. 

En ytterligare intressant studie skulle vara att även inkludera könsfördelningen inom 

företagsledningen. Detta för att undersöka om kvinnor tar mindre risk än män eller vise versa. 

Det skulle därmed vara intressant att undersöka kön på företagsledaren för att kontrollera om 

det skiljer sig mellan könen i hur de valde utdelningspolicy, på grund av finanskrisen. Valde 

till exempel kvinnliga företagsledare att behålla kapital i större utsträckning än männen, vilket 

då eventuellt skulle innebära att utdelningspolicyn minskade efter finanskrisen i företag med en 

kvinnlig företagsledare.   
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Appendix 
Appendix 1. ISIN-NR 

Företag Mid Cap ISIN-Nr Aktier 

Fagerhult SE0010048884 AB 

Skistar SE0012141687 B 

Klovern SE0006593901 A 

Sectra SE0011452234 B 

Fingerprint SE0008374250 B 

ITAB Shop concept SE0008375117 B 

AF POYRY SE0005999836 B 

Oresund investment SE0008321608 AB 

Beijer Ref SE0011116508 B 

OEM International SE0005876968 B 

BILIA SE0009921588 A 

ADDTECH SE0005568136 B 

Lagercrantz group SE0007603493 B 

VITROLIFE SE0011205202 AB 

ENIRO SE0011256312 AB 

HIQ International SE0012454619 AB 

Beijer Alma SE0011090547 B 

Fast partner SE0011309228 AB 
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Företag Large Cap ISIN-Nr Aktier 

Lundin mining corp CA5503721063 AB 

Boliden SE0011088665 AB 

AxFood SE0006993770 AB 

NIBE industrier SE0008321293 B 

Tele2 SE0005190238 B 

Kinnevik SE0008373906 B 

Wallenstam SE0007074844 B 

ASSA ABLOY SE0007100581 B 

Skanska SE0000113250 B 

Atlas copco SE0011166610 A 

Holmen SE0011090018 B 

Latour Investment SE0010100958 B 
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Appendix 2. Beskrivande statistik för den beroende variabeln med 80 företag 
 

Variabel Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

2004 1,49 1,65 0,00 8,30 

2005 1,96 2,29 0,00 15,50 

2006 2,66 2,57 0,00 11,60 

2007 2,83 2,78 0,00 15,00 

2008 1,90 1,86 0,00 8,30 

2009 1,87 1,72 0,00 8,00 

2010 2,53 2,26 0,00 12,00 

2011 2,89 2,52 0,00 12,53 

2012 2,83 2,53 0,00 10,00 

Genomsnittligt 2,33 2,24 0,00 11,25 
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