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Sammanfattning 
 

Bolagens vinstutdelning har länge varit omdiskuterad och rönt mycket uppmärksamhet 
under de senaste årtiondena. Tidigare forskning har påvisat dess relevans ur ett flertal 
perspektiv, trots detta finns inget enstämmigt svar på vilka faktorer som påverkar 
bolagens vinstutdelning. Ett relativt nytt forskningsområde avser styrelsens 
sammansättning och dess relation till bolagens vinstutdelning. Studien utgår ifrån detta 
forskningsområde för att kunna urskilja hur diverse styrelsevariabler påverkar 
utdelningsnivåerna. Därför ämnar studien att svara på om styrelsens sammansättning 
har något samband med de svenska large cap- bolagens vinstutdelning och i så fall hur 
sambandet ser ut.  
 
Studiens syfte är att undersöka om styrelsens sammansättning relaterar, och i så fall hur, 
med bolagens vinstutdelning på den svenska börsen. Utifrån tidigare forskning och teori 
har författarna lyckats urskilja följande styrelsevariabler som är relevanta att undersöka: 
styrelsestorlek, styrelsens oberoende, andel kvinnliga styrelseledamöter, styrelsens 
ämbetstid, styrelsens aktieinnehav och den verkställande direktörens dualitet. Datan för 
dessa variabler samlades in manuellt via respektive bolags årsredovisning under en 
femårsperiod mellan 2010 och 2014. 
 
För att kunna besvara studiens frågeställning utgick författarna från ett kvantitativt 
metodval. Utifrån befintlig teori och tidigare empirisk forskning konstruerades 
hypoteser över hur respektive styrelsevariabel bör påverka bolagens vinstutdelning. För 
att kunna avgöra om styrelsens sammansättning påverkar bolagens vinstutdelning 
utförde författarna en OLS- regression och en robust regression. Därtill tillkom tester 
för multikollinearitetsproblem och heteroskedasticitet. 
 
Baserat på studiens resultat verkar det finnas ett samband mellan styrelsens 
sammansättning och vinstutdelningens storlek för svenska large cap- bolag. Resultatet 
indikerar att både styrelsestorlek och andel kvinnliga styrelseledamöter har en positiv 
påverkan på bolagens vinstutdelning. Resultatet indikerade också att styrelsens 
oberoende och aktieinnehav samt dualitet har en negativ påverkan på bolagens 
vinstutdelning. Vidare har styrelsens ämbetstid ingen signifikant relation till bolagens 
vinstutdelning. Studiens resultat tenderar att kunna förklaras utifrån Principal agent- 
teorin, då många av variablerna påvisade relationer som förväntas i enlighet med denna 
teori. Avslutningsvis kan dessa resultat vara av intresse för investerare, lagstiftare och 
svenska bolag. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jörgen Hellström som har stöttas oss genom 
examensarbetets process. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete där vi stöttat 

varandra i med- och motgångar. 
 
 
 
 
 

 

…………………….............       ............................................ 

         Wilmer Enkvist                 Angelica Fröhlén   
           2016-05-20                    2016-05-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning	  
Kapitel	  1.	  Inledning	  ______________________________________________________________________	   1	  
1.1	  Problembakgrund	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.2	  Problemformulering	  .................................................................................................................................	  3	  
1.3	  Syfte	  ..................................................................................................................................................................	  3	  
1.4	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  ...........................................................................................................	  4	  
1.5	  Avgränsningar	  .............................................................................................................................................	  4	  

Kapitel	  2.	  Teoretisk	  metod	  ______________________________________________________________	   5	  
2.1	  Förförståelse	  ................................................................................................................................................	  5	  
2.2	  Kunskapssyn	  ................................................................................................................................................	  5	  
2.3	  Verklighetssyn	  .............................................................................................................................................	  6	  
2.4	  Angreppssätt	  ................................................................................................................................................	  6	  
2.5	  Val	  av	  metod	  .................................................................................................................................................	  7	  
2.6	  Litteratursökning	  .......................................................................................................................................	  8	  
2.7	  Källkritik	  ........................................................................................................................................................	  8	  

Kapitel	  3.	  Teoretisk	  referensram	  och	  tidigare	  empirisk	  forskning	  _________________	  10	  
3.1	  Allmänt	  om	  Vinstutdelning	  .................................................................................................................	  10	  
3.1.1	  Miller	  &	  Modigliani	  och	  vinstutdelningens	  irrelevans	  ...................................................	  10	  
3.1.2	  Vinstutdelningens	  relevans	  .......................................................................................................	  11	  

3.2	  Styrelse	  och	  vinstutdelning	  ................................................................................................................	  12	  
3.3	  Principal-‐	  agent	  teorin	  ..........................................................................................................................	  13	  
3.4	  Styrelsevariabler	  och	  dess	  relation	  till	  vinstutdelning	  ...........................................................	  15	  
3.4.1	  Styrelsestorlek	  .................................................................................................................................	  16	  
3.4.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  ................................................................................	  18	  
3.4.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  .........................................................................................	  20	  
3.4.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  ....................................................................................................................	  22	  
3.4.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  ..............................................................................................................	  24	  
3.4.6	  Dualitet	  ...............................................................................................................................................	  25	  

3.5	  Finansiella	  kontrollvariabler	  ..............................................................................................................	  26	  
Kapitel	  4.	  Praktisk	  metod	  ______________________________________________________________	  29	  
4.1	  Urval,	  observationer	  och	  bortfall	  .....................................................................................................	  29	  
4.2	  Manuell	  datainsamling	  via	  årsredovisningar	  ..............................................................................	  31	  
4.2.1	  Styrelsestorlek	  .................................................................................................................................	  31	  
4.2.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  ................................................................................	  31	  
4.2.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  .........................................................................................	  32	  
4.2.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  ....................................................................................................................	  32	  
4.2.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  ..............................................................................................................	  32	  
4.2.6	  Dualitet	  ...............................................................................................................................................	  33	  

4.3	  Datainsamling	  via	  databaser	  ..............................................................................................................	  33	  
4.3.1	  Vinstutdelning	  .................................................................................................................................	  34	  
4.3.2	  Bolagsstorlek	  ....................................................................................................................................	  34	  
4.3.3	  Lönsamhet	  .........................................................................................................................................	  34	  
4.3.4	  Fritt	  kassaflöde	  ................................................................................................................................	  35	  
4.3.5	  Tillväxtmöjligheter	  ........................................................................................................................	  35	  

4.4	  Statistiska	  tester	  ......................................................................................................................................	  35	  
4.4.1	  Pearson	  Korrelationskoefficient	  ..............................................................................................	  35	  
4.4.2	  Regressionsanalys	  .........................................................................................................................	  36	  
4.4.3	  Hypotesprövningar	  .......................................................................................................................	  37	  
4.4.4	  Multikollinearitet	  ...........................................................................................................................	  38	  
4.4.5	  Heteroskedasticitet	  .......................................................................................................................	  38	  

4.5	  Kritik	  mot	  praktisk	  metod	  ...................................................................................................................	  39	  



Kapitel	  5.	  Resultat	   ______________________________________________________________________	  41	  
5.1	  Deskriptiv	  statistik	  .................................................................................................................................	  41	  
5.2	  Korrelation	  och	  multikollinearitet	  ...................................................................................................	  42	  
5.3	  Regressionsresultat	  ................................................................................................................................	  43	  
5.4	  Test	  av	  Heteroskedasticitet	  ................................................................................................................	  44	  
5.5	  Robust	  regression	  ...................................................................................................................................	  44	  

Kapitel	  6.	  Analys	  ________________________________________________________________________	  45	  
6.1	  	  Styrelsestorlek	  .........................................................................................................................................	  45	  
6.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  .........................................................................................	  45	  
6.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  ..................................................................................................	  46	  
6.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  .............................................................................................................................	  47	  
6.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  .......................................................................................................................	  47	  
6.6	  Dualitet	  ........................................................................................................................................................	  48	  
6.7	  Analys	  av	  kontrollvariabler	  ................................................................................................................	  48	  

Kapitel	  7.	  Slutsats	  _______________________________________________________________________	  49	  
7.1	  Slutsats	  .........................................................................................................................................................	  49	  
7.2	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  ........................................................................................................	  50	  
7.3	  Framtida	  forskning	  .................................................................................................................................	  50	  

Kapitel	  8.	  Sanningskriterier	  och	  etiska	  överväganden	  _______________________________	  52	  
8.1	  Sanningskriterier	  ....................................................................................................................................	  52	  
8.1.1	  Reliabilitet	  .........................................................................................................................................	  52	  
8.1.2	  Validitet	  ..............................................................................................................................................	  53	  
8.1.3.	  Replikation	  .......................................................................................................................................	  53	  

8.2	  	  Etiska	  överväganden	  ............................................................................................................................	  54	  
Referenslista	  ____________________________________________________________________________	  55	  

Appendix	   ________________________________________________________________________________	  62	  
 
Figurförteckning 
Figur 1. Processen för ett deduktivt angreppssätt	  __________________________________________________	  7	  
Figur	  2.	  Styrelsestorlek	  _________________________________________________________________________	  17	  
Figur	  3.	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  (1)	   __________________________________________	  19	  
Figur	  4.	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  (2)	   __________________________________________	  19	  
Figur	  5.	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  (1)	  _______________________________________________	  21	  
Figur	  6.	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  (2)	  _______________________________________________	  22	  
Figur	  7.	  Styrelsens	  ämbetstid	  (1)	   ______________________________________________________________	  23	  
Figur	  8.	  Styrelsens	  ämbetstid	  (2)	   ______________________________________________________________	  23	  
Figur	  9.	  Styrelsens	  aktieinnehav	  _______________________________________________________________	  24	  
Figur	  10.	  Dualitet	  (1)	  ____________________________________________________________________________	  25	  
Figur	  11.	  Dualitet	  (2)	  ____________________________________________________________________________	  26	  
  

Tabellförteckning	  
Tabell	  1.	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  empirisk	  forskning	  rörande	  studier	  som	  har	  
undersökt	  styrelsevariabler	  och	  dess	  relation	  till	  bolagens	  vinstutdelning.	   _______________	  16	  
Tabell	  2.	  Sammanställning	  av	  finansiella	  variabler	  och	  dess	  relation	  till	  vinstutdelning	  __	  28	  
Tabell	  3.	  Andel	  bortfall	  per	  variabel	  ___________________________________________________________	  30	  
Tabell	  4.	  Noll-‐	  och	  alternativhypoteser	  för	  varje	  enskild	  variabel	  ___________________________	  38	  
Tabell	  5.	  Deskriptiv	  statistik	  ____________________________________________________________________	  41	  
Tabell	  6.	  Regressionsresultat	  ___________________________________________________________________	  43	  
Tabell	  7.	  Robusta	  regressionsresultat	  _________________________________________________________	  44	  



	  
1	  

Kapitel	  1.	  Inledning	  
 

Aktieinvesterare köper aktier i förhoppning att de ska generera avkastning. 
Vinstutdelning är ett vanligt sätt för företagen att överföra värde till aktieägare. 
Emellertid har vinstutdelning och dess påverkan på bolagets värde varit omdiskuterad. 
Denna inledning ger läsaren en överblick över tidigare forskning inom området och 
dess relevans. Vidare presenteras tidigare studier om vinstutdelning och relaterade 
variabler. Nyare forskning har inriktat sig mot styrelsens sammansättning och dess 
relation till bolagens vinstutdelning. Författarna påvisar att den nyare forskningen är 
begränsad och tämligen tvetydig. I detta inledande kapitel presenteras en 
problembakgrund, problemformulering, syfte, teoretiskt- och praktiskt bidrag samt 
avgränsningar. 
 
	  

1.1	  Problembakgrund	  
Den 4 februari 1863 brukar räknas som Stockholmsbörsens riktiga startpunkt. 
Fondbörsen blev vid denna tidpunkt licensierad för handel av aktier, fonder och 
obligationer. Initialt var handeln på börsen begränsad, men trots detta fyllde den en 
viktig funktion för både företag och investerare. Detta då företagens kapitalbehov blev 
allt mer omfattande samtidigt som fler människor blev förmögna. (Olsson, 2013) Drygt 
150 år senare har mycket förändrats sen uppstarten men principen är dock densamma 
idag. En väl fungerande aktiemarknad möjliggör en effektiv resursallokering och 
erbjuder förhoppningsvis avkastning till aktieinvesterare. 
 
Ett vanligt sätt att överföra värde till investerare är att distribuera ut vinsten via 
vinstutdelning (Brealey et al., 2014, s. 400-401). Emellertid har frågan, om hur vinsten 
från ett aktiebolag ska överföras till aktieägare varit omdiskuterad. Detta gäller både 
bland svenska och internationella forskare. I synnerhet har vinstutdelning och dess 
påverkan på aktiens börsvärde varit ett kontroversiellt ämne med många olika åsikter. 
Fischer Black (1976, s. 5-8) sammanfattade vinstutdelning och dess påverkan på 
aktievärdet med att skriva att det inte finns något självklart svar på frågan. Han beskrev 
det som ett pussel där bitarna inte passade ihop.   
 
Miller och Modiglianis (1961) uppmärksammade studie visade att i en värld utan 
transaktionskostnader, skatter och marknadsimperfektioner är valet av utdelningspolicy 
irrelevant för bolagsvärdet. Logiken bakom detta är att för varje krona ett bolag delar ut 
till aktieägare borde, i teorin, bolagets marknadsvärde minska med motsvarande summa. 
De menade emellertid inte att aktieutdelningspolicyn var helt irrelevant och därför 
borde vara slumpmässig. Istället ansåg de att företagets ledning kan förmedla 
information om bolagets framtida vinster genom sin vinstutdelningspolicy. 
 
Lintner (1956) ansåg att vinstutdelning kan användas som en signaleringsmetod. Han 
argumenterade att storleken på vinstutdelningen påverkas av nuvarande års vinster samt 
tidigare års vinstutdelning. Företag har fjolårets vinstutdelning som referenspunkt och 
är i regel konservativa när det kommer till förändringar av den. Orsaken till detta är att 
ledningen inte vill tvingas minska framtida utdelningar om nästkommande års vinster 
skulle bli mindre än förväntat. Ledningen anser att marknaden är beredd att betala extra 
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för denna stabila vinstutdelningsutveckling.  Först när den förändrande 
vinstutdelningsnivån anses vara hållbar över tid tas beslutet att förändra storleken på 
vinstutdelningen. Därför är vinstutdelning en indikator på beständigheten av vinsten och 
en förändring av dess storlek kan anses vara ett kraftfullt beslut. Trots studiens ålder är 
Lintners studie fortfarande aktuell. Nyare studier om vinstutdelning som 
signaleringsmetod, erhåller resultat som stödjer Lintners slutsatser (DeAngelo et al., 
1992, Karpavičius, 2014, Liljeblom et al., 2015). Gordon (1959) var i likhet med 
Lintner (1956) en förespråkare för relevansen med vinstutdelning. I studien 
argumenterade han för investerares tendens, att föredra omedelbar avkastning framför 
avkastning som sker i framtiden. Genom att få omedelbar avkastning minskar risken 
med utebliven avkastning. Med denna logik borde investerare vara beredda att betala ett 
lite högre pris för en aktie som betalar vinstutdelning direkt kontra en aktie som ger 
investeraren avkastning i framtiden. 
 
Vidare visar resultat från nyare studier att en viss typ av klientel föredrar att äga aktier 
som betalar vinstutdelning. Graham och Kumar (2006) argumenterar att olika grupper 
av aktieägare föredrar vinstutdelning framför aktieåterköp. Resultatet visade att 
institutioner föredrar att äga aktier som betalar vinstutdelning. Vidare har äldre och 
låginkomsttagare preferenser för aktier som har generösa vinstutdelningsnivåer. Shefrin 
och Statmans (1984) studie framför psykologiska förklaringar till varför vissa personer 
har en preferens för vinstutdelning. De argumenterar för att det inte finns något perfekt 
substitut till vinstutdelning och att investerares karaktärsdrag påverkar deras preferenser 
gällande vinstutdelning. Exempelvis kan personer med bristande självkontroll ha en 
preferens för aktier som ger vinstutdelning. Shefrin och Statman (1984) förklarar att 
investerare med bristande självkontroll har svårt att sälja av en liten del av 
aktieinnehavet vid behov. Istället säljer de av mer än de behöver. För att undvika detta 
föredrar de aktier med vinstutdelning då denna avkastning minskar frestelsen att sälja en 
allt för stor del av innehavet. 
 
Med ovannämnda studier i åtanke kan det antas att vinstutdelningsbeslut påverkar hur 
attraktiva bolagens aktier uppfattas vara ur ett investerarperspektiv. Vidare kan 
investerare och institutioner ha olika investeringsstrategier som bygger på bolagens 
vinstutdelningsnivåer, vilket gör det intressant att urskilja vilka faktorer som påverkar 
dessa nivåer. Med bakgrund till detta har därför en rad studier försökt att urskilja vilken 
finansiell information som relaterar till vinstutdelningens storlek. Fama och Frenchs 
(2001) studie visar att bolagsstorlek, lönsamhet samt tillväxtmöjligheter är tre 
bestämmande variabler som relaterar till vinstutdelning i ett företag. Lönsamma och 
stora företag tenderar att betala högre utdelningsnivåer än små och olönsamma företag. 
Vidare fann de att bolagens tillväxtmöjligheter var negativt korrelerat med 
vinstutdelning. Dessa resultat är inga isolerade händelser utan stöds av både tidigare och 
senare forskning. Al-Kuwari (2009) har fått liknande resultat gällande korrelationen 
mellan utdelning och ovannämnda variabler. Fritt kassaflöde är ytterligare en variabel 
som visats ha en positiv relation till vinstutdelningsstorleken (Amidu & Abor, 2006). 
 
Traditionella studier om hur finansiella variabler relaterar till vinstutdelning har på 
senare år fått en kompletterande inriktning. Den inriktningen rör hur 
styrelsesammansättningen relaterar till vinstutdelning. Då styrelsen i regel är 
medbestämmande i beslut som rör vinstutdelning (Brealey et al., 2014, s. 402), kan dess 
sammansättning tänkas relatera till vinstutdelning. Emellertid finns det få internationella 
studier och resultaten från dessa studier har varit tämligen tvetydiga. I en studie av 
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Sharma (2011) som utfördes i USA framgick att det fanns en positiv korrelation mellan 
styrelsens oberoende och bolagens vinstutdelning. Vidare finner en studie från 
Australien, att styrelsens oberoende tenderar att påverka vinstutdelningen (Yarram & 
Dollery, 2015). McGuinnes et al. (2015) påvisade ett motsägande resultat då de fann att 
styrelsens oberoende inte hade någon signifikant relation med bolagens vinstutdelning. I 
McGuinnes et al. (2015) studie framgick det fler signifikanta relationer mellan 
vinstutdelning och en rad variabler. Exempelvis hade styrelsemedlemmarnas 
aktieinnehav en positiv korrelation till vinstutdelning. Varken styrelsens 
könssammansättning eller kön på Vd:n hade någon signifikant relation med bolagens 
vinstutdelning. En liknande studie i Europa har också undersökt styrelsens 
könssammansättning med vinstutdelning. Resultatet visade att andelen kvinnliga 
styrelseledamöter har en positiv relation till bolagens vinstutdelning (Pucheta- Martinez 
& Bel-Oms, 2015).    
 
De tvetydiga resultaten kan delvis bero på länders kulturella skillnader. De kan också 
tänkas bero på skillnader i lagstiftning och styrelsens olika möjligheter att fatta beslut i 
frågan. Hofstede et al. (2011, s. 52-53) menar att det finns olika dimensioner mellan 
kulturer i olika länder. Några av dessa dimensioner är maktdistans, individualism kontra 
kollektivism och maskulint kontra feminint. Olika länder uppvisar varierande resultat 
inom dessa dimensioner vilket innebär märkbara kulturella skillnader mellan länder. 
Exempelvis uppvisade Japan, Tyskland och Österrike höga nivåer av maskulinitet, 
medan de nordiska länderna uppvisar på mer feminina drag (Hofstede et al., 2011, s. 
176-180). Baserat på detta går det anta att styrelseledamöter från andra länder tänker 
och agerar olika utifrån kulturella värderingar och karaktärsdrag. Detta kan tänkas 
påverka ledamöternas beslutstagande som härrör vinstutdelning. 
 
Forskningen i Sverige gällande vinstutdelning och relaterade styrelsevariabler är 
tämligen begränsad. I författarnas vetskap finns det ingen studie som undersöker 
styrelsesammansättningen och dess relation till bolagens vinstutdelning i Sverige. De 
studier som gjorts i Sverige har endast inkluderat variabler som härrör finansiella 
aspekter. Med ovanstående som argumentation anser författarna att den befintliga 
forskningen är begränsad, tvetydig och med Hofstede et al. (2011) argumentation, svår 
att nyttja för att dra paralleller till Sverige. Därför skulle en studie inom styrelsens 
sammansättning och hur den relaterar till vinstutdelning vara intressant att göra på den 
svenska börsen. Styrelsens sammansättning representeras i denna studie av 
styrelsevariablerna storlek, andel kvinnliga ledamöter, oberoende, ämbetstid, 
aktieinnehav samt dualitet. Därmed blir studiens problemformulering följande. 

1.2	  Problemformulering	  
Finns det ett samband och i så fall hur ser sambandet ut mellan styrelsens 
sammansättning och vinstutdelningens storlek för svenska large cap- bolag, 
börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholm? 

1.3	  Syfte	  
Studiens syfte är att undersöka om styrelsens sammansättning relaterar, och i så fall hur, 
med bolagens vinstutdelning på den svenska börsen. I denna studie har vinstutdelning 
uppskattats som bolagens direktavkastning (vinstutdelning/aktiekursen). De utvalda 
bolagen för studien är företag som är börsnoterade som large cap- bolag på Nasdaq 
OMX Stockholm under februari månad, 2016. Vidare kommer kontrollvariabler att 
användas i studien för att säkerställa styrelsevariablernas relation med vinstutdelning. 
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Den här studien kommer därmed att ge ytterligare kunskap inom området för 
vinstutdelning och relaterade variabler. 

1.4	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
Studiens resultat kan ge ytterligare teoretiska och praktiska bidrag till att förklara de 
oklarheter som finns inom området för vinstutdelning. För tillfället finns det en tvetydig 
och begränsad internationell forskning.  Det teoretiska bidraget med studien är 
huvudsakligen att vidga och ge ytterligare kunskap till den befintliga forskningen. 
Förhoppningsvis kommer studiens resultat ge en utgångspunkt till framtida svensk 
forskning inom området. Genom att besvara frågeställningen hoppas författarna kunna 
bidra med information till investerare som föredrar att äga aktier som betalar 
vinstutdelning. Detta skulle ge investerare en indikation på vilka styrelsevariabler de 
bör överväga när de väljer mellan olika aktier. Studiens resultat kan också vara av 
relevans för reglerare inom styrelsens sammansättning. Detta då vinstutdelning är ett 
viktigt medium för värdeöverföringar mellan bolag och ägare vilket innebär att det kan 
vara av intresse för lagstiftare att veta hur deras regleringar rörande styrelsens 
sammansättning påverkar bolagens vinstutdelningsnivåer. Avslutningsvis kommer även 
studien ge ett praktiskt bidrag till bolagen på den svenska marknaden då företagens 
ledning och styrelse kan ta del av informationen. De får en ökad förståelse över 
styrelsens sammansättning och dess olika delar som kan påverka vinstutdelningen.   

1.5	  Avgränsningar	  
I studien har det gjorts ett antal avgränsningar, bland annat gällande datainsamlingen. 
Data som har samlats in är från börsnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Inom 
Nasdaq OMX Stockholm delas bolagen upp utifrån storlek med följande kategorier: 
large cap, mid cap och small cap (Nasdaq, u.å.). Denna studie kommer att avgränsas till 
att endast inkludera large cap- bolag. Detta då datainsamlingen är tidskrävande och alla 
variabler som härrör styrelsens sammansättning måste samlas in manuellt för att få in 
exakt data. Insamlingen gjordes via respektive bolags årsredovisningar. Med 
tidsbegränsningen i beaktning har författarna därför endast kunnat samla in data från ett 
av dessa tre segment. Således ansåg författarna att large cap- segmentet är det mest 
relevanta ur ett ägar- och investerarperspektiv, då det står för de högsta 
marknadsvärdena. Författarna har också valt att begränsa tidsperioden för 
datainsamlingen mellan åren 2010-2014 med samma argumentation för den påtagliga 
tidsåtgången. Trots dessa avgränsningar har datainsamlingen tagit cirka en månad. 
 
Vissa variabler som härrör styrelsen har också uteslutits under datainsamlingens gång. 
Data om styrelsen från årsredovisningarna var inte tillräcklig för att genomföra alla 
tester som författarna ursprungligen tänkt. Styrelsens nationalitet ansåg författarna 
kunde vara av relevans men det saknades tillförlitlig data angående detta och därför 
exkluderas denna variabel helt. Ägandestruktur är ytterligare en variabel som hade varit 
intressant att studera. På grund av svårigheter att urskilja och klassificera 
ägandeförhållandena valde författarna att exkludera ägandestruktur. Författarna 
uppskattade att en rättvis bedömning av ägande skulle bli svår att genomföra samt 
tidskrävande.  
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Kapitel	  2.	  Teoretisk	  metod	  
 

Detta kapitel beskriver studiens teoretiska metodval. Inledningsvis redogörs 
författarnas förförståelse. Valet av studiens kunskapssyn, vetenskapligt synsätt, 
angreppsätt och metodval görs därefter. Avslutningsvis beskrivs författarnas 
litteratursökning samt hur de hanterat frågor som rör källkritik.   
 
 

2.1	  Förförståelse	  
Det finns två utgångspunkter av förförståelse, där den ena är allmänna förförståelsen 
som vi bär med oss från tidigare erfarenheter. Den andra förförståelsen är den 
diagnostiska förförståelsen som konstant utvecklas när nya områden utforskas. (Arbnor 
& Bjerke, 1994, s. 182) Förförståelse är den kunskap och erfarenhet forskaren redan 
innehar inom forskningsområdet. Dessa kunskaper och erfarenheter får varken 
dominera eller på något sätt inverka på objektiviteten i observationer och 
resultattolkningar. Förförståelsen är relevant att ange då det är en del av kvalitetskravet i 
en studie. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101, 164-165) 
 
Författarna har via sin universitetsutbildning på Umeå universitet fått goda teoretiska 
kunskaper inom företagsekonomi. Författarna har läst fördjupande finansieringskurser 
vilket har gett kunskaper inom hur och varför vinstutdelning betalas ut. Styrelsens roll 
och funktion har kortfattats beskrivits under studietiden men författarna saknar 
fördjupade kunskaper om hur styrelsen kan påverka bolag och dess verksamhet. Då 
denna studie utgår ifrån ett kvantitativt metodval, vilket innebär att författarna ska vara 
objektiva, bör förförståelse inte påverka studiens resultat.  Eftersom studien innehåller 
data som är av absolut karaktär finns det inget utrymme att göra egna tolkningar. 
Exempelvis kan inte författarnas förförståelse påverka hur många ledamöter som sitter i 
styrelsen då denna information är en absolut sanning. 
 
Författarna har dock vid ett tillfälle varit tvungna att i viss mån uppskatta en 
styrelsevariabel. Detta gäller definitionen och uppskattningen av indirekt aktieinnehav 
bland styrelsemedlemmar. Emellertid har författarna försökt att uppskatta aktieinnehav 
på ett rättvist och replikerbart sätt. Genom att sätta upp tydliga ramar och definitioner av 
aktieinnehav har författarna försökt att minska förförståelsens betydelse. För att i detalj 
se definitionen av aktieinnehav se avsnitt 4.2.5, styrelsens aktieinnehav. Trots detta går 
det inte utesluta att författarnas förförståelse kan ge vissa skillnader i uppskattning av 
indirekt aktieinnehav trots de riktlinjer som utformats. 

2.2	  Kunskapssyn	  
Epistemologin frågar sig om det i ett samhällsvetenskapligt forskningstillfälle, går att 
utgå i från samma principer och metoder som används inom naturvetenskapen (Bryman, 
2011, s. 29-30). Den kunskapsteori som styrker denna utgångspunkt är positivism. 
Positivism utgår ifrån en empirisk och naturvetenskaplig ståndpunkt. Denna 
kunskapsteoretiska uppfattning är inte helt delad bland forskare. (Patel & Davidson, 
2003, s. 26; Bryman, 2011, s. 29-30) Enligt Patel och Davidson (2003, s. 28) hör 
positivism till kvantitativ forskning, med statistisk data för analys, ur en objektiv 
synvinkel och har naturvetenskapliga förklaringsmodeller. Det bör inte finnas några 
spår av forskarens personlighet, religion, eller känslor som kan påverka resultaten. Om 
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forskarna byts ut, ska resultaten få samma utslag som tidigare. En annan viktig del av 
positivismen är att undersökningen är utan värderingar (Saunders et al., 2009, s. 113). 
Epistemologins andra del, hermeneutik, skiljer sig från positivismen. Denna syn utgår 
från förståelse och tolkning av det mänskliga beteendet. Hermeneutik används i de 
samhällsvetenskapliga studier som tolkar människors handlingar utöver det 
naturvetenskapliga. (Bryman, 2011, s. 29-32.) Hermeneutiken är mer dragen mot 
kvalitativa undersökningar, där forskarna är subjektiva (Patel & Davidson, 2003, s. 28-
29). Arbnor och Bjerke (1994, s. 61-63) menar att det finns en beskrivande skillnad 
mellan positivism och hermeneutik. Denna skillnad är att positivism är förklarande, 
medan hermeneutik är förstående och tolkande av det mänskliga beteendet. 
 
Denna studie kommer att utgå ifrån en positivistisk kunskapssyn. Detta då det kommer 
att ske statistiska tester utifrån den data som samlats in och författarna ämnar vara 
objektiva i största möjliga utsträckning. Då studien ska förklara och dra slutsatser 
utifrån kvantitativ data är det lämpligt att utgå ifrån en positivistisk kunskapssyn. 
Författarnas värderingar kommer i högsta möjliga utsträckning inte att påverka den 
information som samlats in via datainsamlingen. Det innebär att studiens författare ska 
kunna bytas ut men resultat bör bli densamma, vilket är i linje med positivism. Den 
hermeneutiska kunskapssynen hade använts om författarna samlat in kvalitativ data med 
syfte att tolka och skapa en förståelse för ett fenomen. 

2.3	  Verklighetssyn	  
Ontologi rör människors verklighetsuppfattning och vad som är innebörden av 
verkligheten. De två dominerande ontologiska perspektiven är objektivism och 
konstruktionism. Den ontologiska ståndpunkten objektivism innebär att en objektiv 
verklighet existerar och att den är oberoende av sociala aktörer. Den andra ståndpunkten 
i ontologin är konstruktionism. Med konstruktionism utmanas påståendet att en objektiv 
verklighet existerar i praktiken. Detta då sociala företeelser skapas via ett socialt 
samspel som är under ständig revidering. (Saunders et al., 2009, s. 110; Bryman, 2011, 
s. 35-37) 
 
I denna studie kommer författarna att utgå ifrån att en verklig, verklighet finns och att 
den existerar oberoende av sociala aktörer. Därmed utgår författarna från objektivismen. 
Författarna anser att det är lämpligt då datan som författarna ämnar samla in kommer att 
ses som en faktisk återspegling av verklighet. Detta i sin tur är tämligen självklart då 
datamaterialet är av en absolut karaktär och diverse sociala samspel torde inte ha någon 
påverkan på datamaterialet. Dessa externa datainsamlingar kommer att ske via 
företagens egna årsredovisningar samt databaser varvid det saknas utrymme för egna 
tolkningar av datamaterialet. 
   

2.4	  Angreppssätt	  
Samhällsvetenskaplig forskning kan utgå ifrån olika angreppssätt, bland annat genom 
det deduktiva angreppssättet eller det induktiva angreppssättet. Det deduktiva 
angreppssättet utgår i från allmänna principer och teorier, för att sedan härleda en 
hypotes som empiriskt prövar det aktuella ämnet (Patel & Davidson, 2003, s. 23; 
Saunders et al., 2009, s. 124). Därefter revideras teorierna utifrån resultaten. (Patel & 
Davidson, 2003, s. 23; Saunders et al., 2009, s. 124). Se Figur 1 för beskrivning av 
processen. Vidare är det viktigt att undanröja andra variabler som kan ge missvisande 
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resultat i en deduktiv studie. Detta för att minimera externa variablers påverkan att ge 
felaktiga resultat. Därför måste data som samlas in vara så exakt som möjligt. (Patel & 
Davidson, 2003, s. 13) Det induktiva angreppssättet samlar information, empiri och 
utformar därefter en teori utifrån insamlad data (Patel & Davidson, 2003, s. 23). Det 
deduktiva angreppssättet är nära kopplat till positivismen medan det induktiva ofta 
kopplas till hermeneutiken (Saunders et al., 2009, s. 124). 
 
Studien grundas i befintliga teorier för att därefter utmynna i hypoteser och 
hypotesprövningar. Detta då den tidigare forskningen med tillhörande teorier är 
förhållandevis omfattande vilket ger författarna goda möjligheter att använda den som 
en referenspunkt i den här studien. Därmed utgår studien från ett deduktivt angreppsätt. 
Vidare är det lämpligt att utgå ifrån ett deduktivt angreppsätt eftersom författarna också 
utgår ifrån en positivistisk kunskapssyn. Avslutningsvis kommer författarna att samla in 
kontrollvariabler för att på så sätt kunna utesluta och undanröja variabler, som skulle 
kunna bidra till ett missvisande resultat, vilket är viktigt i en deduktiv studie (Patel & 
Davidson, 2003, s. 13).  
 

Figur 1. Processen för ett deduktivt angreppssätt 

	  

2.5	  Val	  av	  metod	  
Det går att utföra två olika typer av metodval i en studie, kvantitativ och kvalitativ. Om 
studien utgår ifrån att svara på frågor som rör relationer mellan variabler bör författare 
använda sig utav en kvantitativ metod. Detta på grund av att dessa relationer bör utgå 
ifrån data, bearbetning- och analytiska metoder. (Patel & Davidson, 2003, s. 14) 
Kvantitativ data har för de flesta människor väldigt liten mening innan den är bearbetad 
och analyserad. Genom att bearbeta data går det att utforska och beskriva trender. Dessa 
trender kan vara svåra eller omöjliga att se utifrån ren data. (Saunders et al., 2009, s. 
414) Motsatt det kvantitativa metodvalet är det kvalitativa metodvalet. Frågorna 
forskarna utgår ifrån är: vad är detta och vilka underliggande mönster existerar? Data 
som samlas in är av en ”mjuk” karaktär som ska skapa en förståelse och tolkas.  (Patel 
& Davidson, 2003, s. 14) 
 
Enligt Bryman (2011, s. 40) finns det två tydliga strategier när det kommer till upplägg 
av samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är ett kvantitativt metodval och ett kvalitativt 
metodval. Det kvantitativa metodvalet bygger på ett deduktivt angreppssätt med 
prövning av teorier. Den utgår även ifrån den positivistiska kunskapssynen och även ur 
den ontologiska ståndpunkten objektivism. Den kvalitativa metoden är däremot grundad 
i ett induktivt angreppssätt, ur en den hermeneutiska kunskapssynen och ur den 
ontologiska ståndpunkten konstruktionism. 
 

Teori	   Hypoteser	   Datainsamling	   Resultat	  
Hypoteser	  

bekräftas	  eller	  
förkastas	  

Omformulering	  av	  
teori	  
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I detta kapitel har det tidigare argumenterats för att studien utgår ifrån positivism, 
objektivism samt ur ett deduktivt angreppssätt. Därför faller det sig naturligt att studien 
genomgår ett kvantitativt metodval. I denna studie kommer variabler samlas in i 
kvantitativa mängder från företagens årsredovisningar och databaser. Med möjligheten 
att samla in stora mängder extern data går det att objektivt analysera resultaten. Det 
kvantitativa metodvalet kommer att väljas då insamlingen av data sker i stora mängder 
och författarna ämnar dra generella slutsatser om large cap- bolag. En kvalitativ 
undersökning kan utföras genom intervjuer för att undersöka hur styrelsemedlemmar 
fattar beslut rörande vinstutdelning. Utifrån detta metodval skulle underliggande 
mönster kunna förklaras och analyseras mer ingående. Det kvalitativa metodvalet hade 
emellertid varit svårt att generalisera, vilket denna studie ämnar göra. Med denna 
argumentation är valet därför att utföra en kvantitativ studie.  

2.6	  Litteratursökning	  
I ett forskningssammanhang finns det olika typer av material att tillgå, bland annat 
böcker, vetenskapliga tidskrifter, tidigare uppsatser samt bibliotekens databaser 
(Ejvegård, 2009, s. 47). Enligt Bryman (2011, s. 97) stärker en genomgående och 
grundlig litteraturundersökning en studies trovärdighet. 
 
I studiens uppstart användes datasystemet DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) för 
att göra en genomgång av tidigare studenters akademiska studier. Detta för att skapa 
inspiration och kunskap för att påbörja den här studien. Ett annat genomgående använt 
databassystem är Umeå universitetsbiblioteks sökmotorer. Den databas författaren 
främst använt sig av är EBSCO Business Source Premier för att söka fackgranskade 
artiklar. Författarna har sökt vetenskapliga tidskrifter inom områden som härrör 
finansiella variablers påverkan på vinstutdelning. Vidare har författarna sökt 
vetenskapliga tidskrifter som behandlat styrelsens sammansättning och hur den påverkar 
vinstutdelning och företagets finansiella resultat. Författarna har i högsta möjliga mån 
använt sig av vetenskapliga tidskrifter som varit fackgranskade. En fackligt granskad 
tidskrift, bedöms och granskas av andra oberoende forskare inom området (Olsson & 
Sörensen, 2011, s. 73). Om standarden är god publiceras tidskriften och anges ett 
erkännande (Olsson & Sörensen, 2011, s. 73). 
 
Bryman (2011, s. 116) menar att en viktig del av litteratursökningen är att använda 
passande sökord. I universitetsbibliotekets databaser har författarna använt sig av olika 
sökord. De mest frekventa sökorden är bland annat: dividend, dividend payout ratio, 
dividend yield, board of directors, board of directors composition. Annan litteratur 
författarna använt sig av är tidigare kurslitteratur inom finansiering och 
samhällsvetenskaplig metod. Dessa användes förhållandevis sparsamt. 

2.7	  Källkritik 
Forskare måste granska och överse källornas tillförlitlighet. Det finns diversifierade 
vetenskapliga krav som bör uppfyllas. Dessa krav är bland annat äkthetskravet, 
oberoendekravet och färskhetskravet. (Ejvegård, 2009, s. 71-73) Även Thurén (2005, s. 
13) menar att kriterierna som bör uppfyllas är äkthet, tidssamband, oberoende men även 
tendensfrihet. Med äkthetskravet menar Ejvegård (2009, s. 71) och Thurén (2005, s. 13) 
att den ursprungliga källan skall vara äkta. Författarna till denna studie använder sig 
primärt av fackgranskade tidskrifter för att därmed säkerställa äktheten. Det finns en 
studie som saknar fackgranskning som författarna nyttjat. Den nyttjades då den 
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befintliga forskningen inom området styrelse och vinstutdelning var begränsad. När 
denna källa använts har författarna kommenterat det i den löpande texten. 
 
Med oberoendekravet menas att källan bör vara primär och stå för sig själv och inte 
referera till någon annan källa (Thurén, 2005, s. 13; Ejvegård, 2009, s. 71). Författarna 
har genomgående använt primära källor i studien för att få en rättvis bild av tidigare 
forskning. Med tidssamband menas att det inte får ha gått lång tid sedan händelserna ägt 
rum (Thurén, 2005, s. 13; Ejvegård, 2009, s. 71). Författarna har använt sig av äldre 
vetenskapliga tidskrifter och teorier i studien. Nyare vetenskapliga tidskrifter har därför 
i stor utsträckning använts för att stödja de äldre studiernas ståndpunkt och visa på att 
ett tidssamband finns. Tendensfrihet är även det en viktig del av källkritiken. Källan ska 
inte ge missvisande bild utifrån författarens personliga, ekonomiska eller politiska 
grunder (Thurén, 2005, s. 13). Det är svårt att garantera att en vetenskaplig artikel inte 
ger en missvisande bild på grund av författarens ståndpunkter, trots att de är 
fackgranskade. Dock har majoriteten av de vetenskapliga tidskrifterna som använts i 
studien utgått från ett kvantitativt metodval. Därför går det anta att de vetenskapliga 
tidskrifterna är objektivt utförda och ska därför inte speglas av forskarnas personliga 
ståndpunkter och värderingar. 
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Kapitel	  3.	  Teoretisk	  referensram	  och	  tidigare	  
empirisk	  forskning	  
 

Inledningsvis kommer detta kapitel behandla allmänna teorier om vinstutdelning och 
styrelsens roll och funktion i ett bolag, i synnerhet i förhållande till vinstutdelning. 
Genom Principal- agent teorin kommer principen om agentkostnaders förekomst att 
användas för att koppla samman styrelsen med bolagens vinstutdelning. Därefter 
kommer studiens valda styrelsevariabler att presenteras och motiveras utifrån tidigare 
empirisk forskning. Utifrån antagande om förekomsten av agentkostnader kommer varje 
styrelsevariabels teoretiska påverkan på vinstutdelning att diskuteras. Avslutningsvis 
presenterar författarna tidigare empirisk forskning som härrör finansiella variabler för 
att därmed motivera valen av kontrollvariabler. 
 
 

3.1	  Allmänt	  om	  Vinstutdelning	  
Brealey et al. (2014, s. 400-402) menar att två frågor är av huvudintresse för ett bolag 
angående deras utdelningspolicy. Dessa är hur mycket bolaget bör betala ut och på 
vilket sätt. Det finns i huvudsak två sätt för ett aktiebolag att distribuera värde från 
företaget till aktieägare. Företag kan dels välja att distribuera pengar till investerare via 
vinstutdelning (Brealey et al., 2014, s. 400-402). Varje aktieägare får då kompensation i 
ett visst antal kronor per aktie som denne innehar. Företag kan också köpa tillbaka egna 
aktier, vilket minskar antalet utestående aktier (Brealey et al., 2014, s. 400- 402). 
Emellertid har aktieåterköp varit historiskt kontroversiellt. Exempelvis har det varit 
förbjudet på Stockholmsbörsen och blev lagligt först år 2000 (Aktiespararna, 2008). I 
samband med legaliseringen av aktieåterköp har dess popularitet stadigt ökat 
(Gunnarsdottir, 2014). År 2011 gjordes aktieåterköp för cirka 63 miljarder kronor vilket 
motsvarar ungefär en tredjedel av de totala utdelningarna för företagen på den svenska 
börsen (Gunnarsdottir, 2014). Vinstutdelning har inte varit lika kontroversiellt i Sverige 
och har därför inte utsatts för samma restriktioner som aktieåterköp (Gunnarsdottir, 
2014). Snarare kan det liknas vid den traditionella värdeöverföringsmetoden mellan 
bolag och aktieägare. Vinstutdelning har i likhet med aktieåterköp haft en positiv trend 
sedan början av 2000-talet i absoluta tal. Utdelningsnivåerna har succesivt ökat varje år 
om man bortser från årtalen 2009 och 2010 som var präglade av den då rådande 
ekonomiska krisen (Svenskt näringsliv, 2015, s. 10-11). Emellertid har vinstutdelning, 
uppmätt i förhållande till aktiepriset, fluktuerat på en ganska stabil nivå under 2000-talet 
och ingen tydlig trend har gått att urskilja (Svenskt näringsliv, 2015, s. 12). 

I den inledande delen av teorikapitlet vill författarna klargöra de åsikter och argument 
som finns rörande vinstutdelning. Då studien bygger på vinstutdelningar och dess 
betydelse anser författarna att läsare bör få en förförståelse inom detta område. Detta för 
att ge läsaren en nyanserad bild av studiens relevans. 

3.1.1	  Miller	  &	  Modigliani	  och	  vinstutdelningens	  irrelevans	  
Vinstutdelning och dess relevans har sedan en lång tid tillbaka varit ett omdebatterat 
ämne. Miller och Modiglianis (1961) studie brukar räknas som ett av startskotten till 
vinstutdelningens ökande uppmärksamhet. Före en beskrivning av denna studie tänkte 
författarna kortfattat gå igenom vilka antagande studien gör för att komma fram till dess 
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slutsatser. Miller och Modigliani (1961) utgår från att marknaden verkar under vad som 
kan liknas vid fullständig konkurrens. Det innebär att ingen enskild person kan påverka 
priset på marknaden. Denna marknad saknar skatter och transaktionskostnader. Vidare 
är all marknadsinformation gratis och alla investerare på marknaden har tillgång till 
denna information. (Miller & Modigliani, 1961, s. 412) Miller och Modigliani (1961) 
utgår från att investerare är rationella och alltid föredrar mer förmögenhet framför 
mindre förmögenhet. Slutligen utgår de från att investerare på förhand vet vilken 
framtida vinst ett värdepapper kommer att generera och därmed är det onödigt att 
särskilja obligationer från aktier. Då alla värdepapperstyper har denna karaktäristiska 
utgår de från att det endast finns aktier på denna marknad. (Miller & Modigliani, 1961, 
s. 412) 
 
Miller och Modigliani (1961) argumenterar att under ovanstående antagande har 
företagens utdelningspolicyer ingen påverkan på aktievärdet. För varje krona som 
betalas ut till aktieägarna via vinstutdelning minskas bolagets värde med samma 
summa. Detta gör att storleken på utdelningen irrelevant. Istället förklaras aktievärdet 
av vinsten ett företag genererar samt de investeringar ett företag gör. Vidare framför 
Miller och Modigliani (1961, s. 425) tydliga argument mot tidigare forskning som 
menade att investerare kan vara benägna att betala ett lite högre pris för en aktie som 
betalar vinstutdelning. De menade om så vore fallet skulle den rationella investeraren 
köpa den billigare aktien som inte betalar någon vinstutdelning. Sedan skulle 
investeraren skapa sin egen utdelning genom att sälja av delar av aktieinnehavet. Det 
skulle leda till systematisk överavkastning för investerare som köper de billigare 
aktierna som endast ger avkastning via kapitalvinster. Miller och Modigliani ansåg att 
detta var orealistiskt. 

3.1.2	  Vinstutdelningens	  relevans	  
En av de mest kända teorierna som härrör vinstutdelning är signaleringsteorin. Lintner 
(1956) menade att vinstutdelning kan tillämpas som en signaleringsmetod gällande 
bolagets vinster.  Han menar att utdelningsstorleken beror på nuvarande års vinster samt 
tidigare års vinstutdelningsnivå. Bolag har därmed fjolårets vinstutdelning som 
referenspunkt och den regleras utifrån nuvarande vinster och framtida förväntade 
vinster. Bolag är i regel försiktiga med att förändra vinstutdelningsnivån då de inte vill 
tvingas minska framtida utdelningar om nästkommande års vinster skulle bli mindre än 
förväntat. Därmed menar Lintner (1956) att vinstutdelning är en slags indikator på 
beständigheten av vinsten och en förändring av dess storlek kan anses vara en slags 
signal till marknaden.   
 
I linje med Lintner (1956) hävdar många forskare att beslut om vinstutdelning 
förmedlar information. Detta då nyare studier om vinstutdelning som 
signaleringsmetod, erhåller resultat som stödjer hans slutsatser (De Angelo et al., 1992; 
Karpavičius, 2014; Liljeblom et al., 2015). Många forskare hävdar också att i motsats 
till Miller och Modigliani (1961) borde vinstutdelning påverka investerares efterfrågan 
på aktier. Detta kan i sin tur påverka bolagsvärdet. Brealey et al. (2014, s. 411- 412) 
kategoriserade dessa forskare som “The Rightist”. Gemensamt för “The Rightist” är att 
de menade att i den riktiga världen råder inte fullständig konkurrens och därför existerar 
det marknadsimperfektioner (Brealey et al., 2014, s. 411-412). Dessa 
marknadsimperfektioner kan göra att investerare har en preferens för aktier som betalar 
vinstutdelning, vilket i sin tur kan påverka bolagsvärdet (Brealey et al., 2014, s. 411-
412). 
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Graham och Kumars (2006) studie visar att privatpersoner, som en aggregerad grupp, 
tenderar att föredra aktier som inte betalar vinstutdelning. Delas denna grupp sedan upp 
framgår det ytterligare skillnader. Preferensen för att äga aktier som betalar 
vinstutdelning ökar med åldern. Vidare ökar preferensen för aktier med höga 
utdelningsnivåer i takt med att inkomsten minskar. (Graham & Kumar, 2006) Graham 
och Kumar (2006, s. 1332-1333) förklarar detta genom att påpeka de skillnader som 
finns i beskattning mellan hög- och låginkomsttagare. Slutligen visar studiens resultat 
att institutioner föredrar att äga aktier som betalar utdelning framför aktier som inte gör 
det (Graham & Kumar, 2006). 
 
Under samlingsnamnet “The Bird in Hand” -teorin växte en benämning fram för att 
förklara varför vinstutdelning och kvarhållen vinst inte är perfekta substitut för 
investerare (Keown et al., 2011, s. 375). Enligt denna teori måste värdering av 
vinstutdelning respektive kvarhållen vinst använda sig utav olika diskonteringsräntor. 
Den kvarhållna vinsten används för att ge framtida avkastning genom investeringar. 
Avkastningen på dessa investeringar är osäkra och därför bör investerare kräva en högre 
avkastning för företag som väljer att behålla vinsten som kvarhållen vinst.  (Keown et 
al., 2011, s. 375) Vinstutdelning är det säkrare alternativet då vinsten överförs direkt till 
investeraren och därför bör en lägre diskonteringsränta användas vid uppskattande av 
dess nuvärde. Slutsatsen av detta är att allt annat lika bör investerare vara beredda att 
betala lite extra för ett företag som betalar vinstutdelning istället för att behålla vinsten 
till framtida investeringar.  (Keown et al., 2011, s. 375) 
 
Många studier har funnit empiriskt stöd för “The Bird in Hand”- teorin då det verkar 
finnas ett positivt samband mellan vinstutdelning och bolagsvärde. Fama och French 
(1998) finner att vinstutdelning har en positiv relation till både lönsamhet och 
bolagsvärde. Fama och French (1998, s. 840-841) hävdar att vinstutdelning förmedlar 
information om bolagsvärde som investerare bör ta i beaktning vid aktievärdering. Detta 
eftersom vinstutdelning förmedlar information om lönsamhet som utelämnas av vinster 
som rapporteras av bolaget. Rees (1997) hittar bevis för att vinstutdelning är en viktig 
förklarande variabel när det kommer till bolagsvärdering. I hans studie framkommer det 
att om vinsten distribueras som vinstutdelning har den en större positiv påverkan på 
bolagsvärdet, jämfört med om vinsten skulle behållas för att användas till framtida 
investeringar (Rees, 1997). 
 
Ovannämnda studier visar att i den riktiga världen är vinstutdelningens roll relevant. 
Tidigare forskning har visat att vissa typer av investerare har en preferens gentemot 
aktier som betalar vinstutdelning till sina ägare. Tidigare studier antyder också att 
företagens vinstutdelningspolicy är relevant för alla investerare då detta i slutändan kan 
påverka värdet på bolaget. 

3.2	  Styrelse	  och	  vinstutdelning	  
I ett svenskt aktiebolag ska det finnas tre beslutsorgan som innehar ett hierarkiskt 
förhållande till varandra. Dessa är bolagstämman, styrelsen och den verkställande 
direktören. Bolagsstämman består av företagets aktieägare och står således högst upp i 
rangordningen. Under dem finns styrelsen vars huvuduppgift är att förvalta bolagets 
angelägenheter i företagets och aktieägarnas intresse. Längst ner i denna hierarkiska 
ordning finns den verkställande direktören som jobbar på en operativ nivå för att sköta 
den löpande förvaltningen. (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 4-9) Styrelsen 
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ska bestå av minst tre ledamöter varav en av dessa ska utses till styrelseordförande 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 8). Styrelsen har en mängd olika 
arbetsuppgifter och dessa inkluderar bland annat (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
2015, s.13): 
 

1. Fastställa bolagets övergripande mål och strategi 
2. Tillsätta, värdera och avsätta VD. 
3. Säkerställa att bolaget följer lagar och regler samt att den information som 

bolaget ger ut är korrekt och tillförlitlig. 
 
När ett aktiebolag först bildas måste stiftarna till bolaget skicka in ett dokument som 
kallas stiftelseurkund. I detta dokument ska det framgå vilka som ska sitta i styrelsen 
(Bolagsverket, 2015a). Minst hälften av styrelseledamöterna måste vara utsedda av 
bolagsstämman för publika aktiebolag (Bolagsverket, 2014). Vidare finns vissa 
begränsningar inom styrelsens oberoende. En majoritet av styrelseledamöterna måste 
vara oberoende i förhållande till bolaget och ledningen och högst en styrelsemedlem får 
arbeta i huvudbolaget eller i något av dotterbolagen (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2015, s. 8). Förutom dessa förpliktelser kan ett bolags 
styrelsesammansättning påverkas av en rad andra parametrar. Ett exempel är var i 
livscykeln ett bolag befinner sig i (Lynall et al., 2003).     
 
Hur beslut fattas rörande vinstutdelningar och styrelsens roll i det hela är förhållandevis 
komplext. Därför syftar författarna att förklara hur processen går till i Sverige. I regel 
ger styrelsen en rekommendation på vinstutdelningens storlek (Bolagsverket, 2015b). I 
denna rekommendation ska information om utdelningsdatum finnas med. Om det inte 
handlar om likvida medel ska det också finnas med information om vilken typ av 
egendom som ska delas ut. Styrelsen ska också motivera den föreslagna storleken på 
utdelningen och ska i rekommendationen också förhålla sig till försiktighetsregeln. 
Försiktighetsregeln innebär att vinstutdelningen ska framstå som försvarlig med hänsyn 
till bolagets situation och ställning. (Bolagsverket, 2015b)   
   
Beslut om vinstutdelningen tas av företagets aktieägare på bolagstämman. Emellertid 
får inte bolagstämman besluta att betala en högre utdelning än vad styrelsen har 
föreslagit eller godkänt. Endast i undantagsfall får bolagstämman besluta om en högre 
utdelning än vad styrelsen föreslagit, exempelvis om summan skulle vara mindre än 
hälften av nettovinsten efter diverse avdrag. (Aktiebolagskommittén, 1997, s. 46) Detta 
innebär, trots att styrelsen inte direkt fattar beslut om vinstutdelningen och dess storlek, 
ger deras rekommendation vägledning till bolagstämmans beslutsfattande. Vidare kan i 
regel bolagstämman endast reducera storleken på styrelsens förslag på vinstutdelning. 
Detta gör styrelsens förslag på vinstutdelning till ett slags övre gränsvärde. Därigenom 
går det dra slutsatsen att styrelsens påverkan och inflytande över bolagens 
vinstutdelningar är stor. 

3.3	  Principal-‐	  agent	  teorin	  
Relationen mellan styrelsen, ägarna och Vd:n går att förklaras utifrån Principal- agent 
teorin. I denna teori existerar en huvudman som företräds av en agent som fattar beslut i 
dennes ställe (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Eftersom huvudmannen 
(principalen) och beslutsfattaren (agenten) inte är samma person kommer det sannolikt 
att uppstå situationer där agentens nyttomaximerande kan påverka huvudmannen 
negativt (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Denna negativa påverkan kallas 
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agentkostnader och uppstår då agenten inte handlar i huvudmannens bästa intresse. 
Trots att huvudmannen kan minska dessa agentkostnader genom ökad tillsyn och ge 
lämpliga incitament till agenten, blir agentkostnaden alltid större än noll när denna 
separation uppstår. (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309) 
 
Jensen och Meckling (1976, s. 312-313) kopplar denna teori till förhållandet i bolag 
mellan aktieägare och ledningen där en aktieägare motsvarar principalen och ledningen 
är dennes agent. I bolag som är helägda av Vd:n kommer denne att ta beslut för att 
maximera sin egen nytta och därmed också bolagets nytta. När Vd:n sedan säljer delar 
av bolaget till andra investerare uppstår problem. Vd:n kommer fortfarande att försöka 
maximera sin egen nytta men på möjlig bekostnad av de övriga ägarna. Därför kan 
separationen mellan ägare och ledning innebära intressekonflikter som i sin tur leder till 
att agentkostnader uppstår. Jensen (1986) exemplifierar konkreta handlingar som kan 
kopplas till agentkostnader. Vd:n kan exempelvis göra olönsamma bolagsförvärv i syfte 
att få det egna bolaget att växa för att således öka sin egen makt. Brealey et al. (2014, s. 
296) ger ytterligare exempel på agentkostnader då chefer kan använda bolagets pengar 
för att bekosta egna privata förmåner. Jensen och Meckling (1976, s. 328) hävdar att 
agentkostnader i bolag har sin grund i hur stor utsträckning ledningen kan fatta egna 
beslut efter sina preferenser utan att ta hänsyn till aktieägare. De menar därför att 
aktiviteter så som övervakning av ledningen minskar agentkostnader i bolag. 
Easterbrook (1984, s. 653) ger stöd åt detta då han menar att agentkostnaderna kan 
förklaras genom tillsynskostnaden av ledningen. I likhet med Jensen och Meckling 
(1976) hävdar Easterbrook (1984, s. 653) att om det är dyrt och svårt att ha uppsikt över 
ledningen ökar också agentkostnaderna. 
 
Rozeff (1982) menar att vinstutdelning kan användas för att minska dessa 
agentkostnader och ägarstrukturen är viktig för skillnader i vinstutdelningsnivåer. Han 
fann att företag som till stor del ägs av personer som är involverade samt har god insyn i 
bolaget betalade generellt sett låga vinstutdelningsnivåer. Detta jämfört med företag 
som i stor utsträckning saknade involverade aktieägare med insyn i bolaget. Rozeff 
(1982) förklarar detta genom skillnader i agentkostnader. Bolag som till stor del ägs av 
personer med insyn i bolaget bör ha relativt låga agentkostnader. Aktieägare med låga 
agentkostnader har i sin tur svagare incitament att efterfråga vinstutdelning. I de fall 
aktieägarna har begränsad insyn i bolaget och saknar nära koppling till företaget är 
istället agentkostnaderna höga. Eftersom agentkostnaden uppfattas som hög av 
investerare i ett sådant bolag måste företagen betala ut generösare nivåer av 
vinstutdelning för att attrahera investerare. (Rozeff, 1982, s. 254-255) Vidare finner 
Brunarski et al. (2005) också bevis för att agentkostnader minskas genom ökad 
vinstutdelning. 
 
Vid sidan av vinstutdelning fyller också styrelsen en viktig roll i minskandet av 
aktieägares agentkostnader. Enligt Zahra och Pearce (1989, s. 301) är styrelsens 
viktigaste roll inom Principal- agent teorin dess kontrollmekanism och tillsyn av 
ledningen. Inom Principal- agent teorin fyller styrelsen en viktig funktion i form av dess 
skydd av aktieägare (Zahra & Pearce, 1989, s. 301-302). Detta då styrelsens kontroll 
över ledningen begränsar ledningens makt och därmed också agentkostnaderna (Zahra 
& Pearce, 1989, s. 301-302). Brennans (2006, s. 579) tolkning av Principal- agent teorin 
utifrån styrelsens roll är densamma som Zahra och Pearce (1989, s. 301-302). Brennan 
(2006, s. 584) menar emellertid att styrelsens huvudsakliga kontrollmekanism är dess 
möjlighet att tillsätta och avskeda Vd:n, vilket han anser är en ganska begränsad form 
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av kontroll. Han hävdar vidare att styrelsemedlemmar är medvetna om dess roll som 
övervakare av ledningen och därigenom bör styrelsen verka för att minska 
agentkonflikter mellan aktieägare och ledning. Bhatala och Rao (1995) kopplar också 
samman styrelsen med minskade agentkostnader då de finner stöd för att oberoende 
ledamöter verkar för en reducering av agentkostnader. 
 
Både vinstutdelning och styrelsens övervakningsfunktion kan således kopplas samman 
med de agentkostnader som uppstår i bolag i enlighet med Principal- agent teorin. Detta 
då styrelsen tillsynsfunktion av ledningen förutsätts minska agentkostnader (Zahra & 
Pearce, 1989, s. 301-302; Brennan 2006, s. 584; Bhatala & Rao, 1995). Detsamma 
gäller för ökade vinstutdelningsnivåer, då de också förutsätts minska agentkostnader 
(Rozeff, 1982, s. 254-255; Brunarski et al., 2005). Därmed går det anta att 
vinstutdelningsstorleken påverkas av den befintliga storleken på agentkostnaderna och 
hur styrelser verkar vid förekomsten av agentkostnader. Styrelsens incitament att 
minska agentkostnader kan därför ta sig uttryck i både deras beslut som härrör 
vinstutdelning och deras villighet att övervaka ledningen. Med bakgrund till detta 
kommer därför många av studiens testade styrelsevariabler återkopplas till ledamöternas 
vilja och förmåga att minska agentkostnader, vilket i sin tur ger vägledning om hur 
vinstutdelningen bör påverkas.   

3.4	  Styrelsevariabler	  och	  dess	  relation	  till	  vinstutdelning	  
Som vi tidigare förklarat ämnar denna studie att undersöka relationen mellan 
styrelsevariabler och vinstutdelning. Styrelsens sammansättning kan beskrivas i många 
dimensioner och denna studie utgår från tidigare forskning på området för att bestämma 
dessa dimensioner. I denna del motiverar författarna valen av styrelsevariabler, 
presenterar tidigare empiriska studier inom området och förklarar hur dessa 
styrelsevariabler bör påverka vinstutdelningen i teorin. För en sammanfattning av 
styrelsevariablernas relation till vinstutdelning i tidigare vetenskaplig forskning, se 
Tabell 1. Från Tabell 1 går det att urskilja en mängd återkommande variabler som 
härrör styrelsens sammansättning. Ledamöternas oberoende är, baserat på ett flertal 
studier, en variabel som har en signifikant relation till bolagens vinstutdelning. 
Styrelsestorlek, andel kvinnliga ledamöter, styrelsens ämbetstid och styrelsens 
aktieinnehav har också en signifikant relation till vinstutdelning baserat på tidigare 
empirisk forskning. Vidare vill författarna också tydliggöra att i de flesta tidigare 
studierna om vinstutdelning och relaterade variabler har vinstutdelning uppskattats i 
relativa termer. Direktavkastning är ett frekvent använt mått, och det uppskattats i regel 
genom vinstutdelning per aktie dividerat med aktiekursen (Brealey et al., 2014, s. 
77).  Ett annat vanligt mått på vinstutdelning är utdelningsandel. Det beräknas som 
vinstutdelningen dividerat med den totala vinsten (Penman, 2013, s. 266). Denna del 
avslutas med att presentera tidigare studier inom finansiella variablers påverkan på 
vinstutdelning för att därmed motivera författarnas val av kontrollvariabler. 
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Tabell	  1.	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  empirisk	  forskning	  rörande	  studier	  som	  har	  undersökt	  
styrelsevariabler	  och	  dess	  relation	  till	  bolagens	  vinstutdelning.	  

	   Positiv	  relation	  (+)	   Negativ	  relation	  (-‐)	  
Schellenger	  et	  al.	  (1989)	   Ledamöters	  oberoende	   	  

Bhatala	  &	  Rao	  (1995)	   	   Ledamöters	  oberoende	  

Setia-‐Atmaja	  (2010)	   Ledamöters	  oberoende,	  
Familjeägande	  

	  

Sharma	  (2011)	   Ledamöters	  oberoende,	  
Ledamöters	  ämbetstid	  

Ledamöters	  upptagenhet,	  
Aktiekompensation	  till	  
ledamot	  

Van	  Pelt	  (2013)	   Styrelsestorlek	   	  

McGuinness	  et	  al.	  (2015)	   Vd:s	  ålder,	  Vd:s	  
ämbetstid,	  Ledamöters	  
aktieinnehav,	  Statligt	  
ägande	  

	  

Pucheta-‐Martinez	  &	  Bel-‐	  
Oms	  (2015)	  

Andel	  kvinnliga	  
ledamöter,	  Andel	  
oberoende	  kvinnliga	  
ledamöter,	  Andel	  
aktieinnehav	  bland	  
kvinnliga	  ledamöter	  

	  

Yarram	  &	  Dollery	  (2015)	   Ledamöters	  oberoende	   	  

3.4.1	  Styrelsestorlek 
Ett antal tidigare studier har valt att utföra statistiska tester för att undersöka hur 
styrelsens storlek relaterar till bolagens vinstutdelning. Abdelsalam et al. (2008) 
undersöker hur ägandestrukturen och styrelsesammansättningen påverkar de egyptiska 
bolagens direktavkastning. I studien undersöks styrelsens storlek som en variabel. 
Emellertid visar studien att det inte finns någon signifikant relation mellan styrelsens 
storlek och bolagens direktavkastning. Yarram och Dollerys (2015) studie visar på 
liknande resultat då de inte heller finner en signifikant korrelation mellan 
styrelsestorleken och bolagens vinstutdelning. Van Pelt (2013) finner emellertid en 
positiv och signifikant relation mellan styrelsestorlek och bolagens utdelningsandel. 
Studien är ett uppsatsarbete och den saknar fackgranskning vilket gör att författarna 
ställer sig försiktigt kritiska till dess resultat och slutsatser.     
 
Det går också finna argumentation utifrån teoretiska resonemang på hur styrelsestorlek 
bör påverka bolagens vinstutdelning. Enligt den litteraturen som författarna tagit del av 
är uppfattningen bland forskarna att styrelsestorleken bör hållas förhållandevis liten. 
Lipton och Lorsch (1992, s. 15-17) var kritiska till större styrelser. De menar att om 
antalet styrelseledamöter överstiger tio medlemmar börjar dess funktion som bolagets 
förvaltare att minska. Således menar Lipton och Lorsch (1992, s. 15-17) att företagets 
förmåga att omsätta sina tillgångar till vinster försämras om styrelsen är för stor. Små 
styrelser är att föredra då ledamöterna lär känna varandra bättre och därigenom bör de 
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vara effektiva på att samarbeta mot det gemensamma målet (Lipton & Lorsch, 1992, s. 
15-17). Vidare hävdar Lipton och Lorsch (1992, s.15-17) att små styrelser på cirka fem 
till sex personer, skulle vara en tillräcklig storlek för att få ett brett perspektiv på frågor 
och uppdrag. Jensen (1993, s. 865) var också av denna uppfattning och hävdar att 
företag med mindre antal styrelseledamöter bör vara mer effektiva. 
 
Tidigare empirisk forskning ger också visst stöd åt att styrelser med ett stort antal 
ledamöter är ineffektiva. Eisenberg et al. (1998) studie visar att det finns en signifikant 
negativ korrelation mellan styrelsestorlek och lönsamhet. De hävdar att resultatet kan 
tolkas på olika sätt. En möjlig förklaring är att i enlighet med Lipton och Lorsch (1992, 
s. 15-17) uppstår det samarbetsproblem när antalet styrelsemedlemmar blir för stort. Om 
antalet styrelsemedlemmar istället är lågt förbättras kommunikationen mellan dem 
vilket i sin tur har en positiv påverkan på lönsamheten. Vidare ger Oliver (2003) stöd åt 
ovanstående argumentation då hon menar att styrelsens styrningsfunktion går förlorad 
om antalet styrelsemedlemmar är högt. 
 
En ineffektiv styrelse implicerar sämre övervakning och kontroll över ledningen. Detta 
då övervakning och kontroll av ledningen är viktiga funktioner som en styrelse 
förväntas utföra i enlighet med Principal- agent teorin (Zahra & Pearce, 1989, s. 301; 
Brennan, 2006, s. 579). En undermålig tillsyn av ledningen innebär i sin tur höga 
agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976, s. 328; Easterbrook, 1984, s. 653). Då 
vinstutdelning används för att reducera agentkostnader (Rozeff, 1982, s. 254- 255; 
Brunarski et al., 2005), kommer därför aktieägare sannolikt efterfråga högre 
vinstutdelningsnivåer om agentkostnaderna är höga. För att kunna fortsätta attrahera 
kapital tvingas därmed bolagen höja vinstutdelningen. Därför går det med följande 
resonemang anta att, i likhet med Van Pelts (2013) studie, bör styrelsestorlek ha en 
positiv relation till vinstutdelning. Se Figur 2 för ett förtydligande rörande författarnas 
argumentation. 
 

	  
Figur	  2.	  Styrelsestorlek 

 
Utifrån det ovanstående resonemanget formas följande hypoteser: 

H0,1: Det finns ingen relation mellan styrelsestorlek och direktavkastning. 
HA,1: Det finns en positiv relation mellan styrelsestorlek och direktavkastning. 
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3.4.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  
Tidigare studier har funnit signifikanta relationer mellan styrelsens oberoende och 
bolagens vinstutdelning. Schellenger et al. (1989) utförde en tidig studie inom området 
styrelse och bolagens vinstutdelningspolicyer. Denna studie är utförd i USA och de fann 
en signifikant positiv relation mellan utdelningsandelen och andelen oberoende 
ledamöter i styrelsen. Schellenger et al. (1989, s. 465) hävdar att oberoende ledamöter 
är mer villiga att betala vinstutdelning då de torde vara mer benägna att skydda 
aktieägares intressen. Styrelsens oberoende har dock inte uteslutande haft en positiv 
effekt på bolagens vinstutdelning. Bathala och Rao (1995) undersöker andelen 
oberoende ledamöter i en styrelse och dess relation till en mängd variabler, däribland 
vinstutdelning. Resultatet visar att det finns en negativ relation mellan styrelsens 
oberoende och bolagens utdelningsandel. 
 
Bathala och Raos (1995) resultat verkar emellertid vara en parantes i förhållande till 
helhetsbilden inom forskningsområdet. Setia-Atmajas (2010, s. 136-139) studie, utförd i 
Australien, visar att oberoende styrelsemedlemmar påverkar utdelningsandelen positivt. 
Vidare fann de att familjeägda företag betalar generellt sett högre utdelningsandelar. 
Emellertid gällde detta endast om det fanns oberoende ledamöter i styrelsen i de 
familjeägda bolagen. De hävdar att det är en indikation på att oberoende 
styrelsemedlemmar ger ökad kontroll och är mer villiga att minska agentproblem i 
företag. Sharma (2011) utförde också en studie i området som härrör vinstutdelning och 
styrelsevariabler. Studien utfördes i USA och resultaten påvisar att andelen oberoende 
styrelsemedlemmar har en positiv inverkan på sannolikheten att bolaget delar ut 
vinstutdelning. Slutligen finner Yarram och Dollery (2015) också stöd för en positiv 
relation mellan styrelsens oberoende och vinstutdelning. Enligt dem tyder resultatet på 
att oberoende ledamöter spelar en avgörande roll för kontroll och styrning av bolaget. 
 
Sammanfattningsvis har tidigare studier visat att styrelsens oberoende verkar ha en 
positiv påverkan på bolagens vinstutdelningsnivåer och därmed anser författarna att det 
är en viktig variabel att inkludera i denna studie. Det går också finna stöd för hur 
styrelsens oberoende kan tänkas påverka bolagens vinstutdelning via teoretiska 
resonemang. Den rådande uppfattningen är att oberoende styrelseledamöter uppfyller 
rollen som ledningens övervakare på ett bättre sätt än styrelseledamöter i 
beroendeställning. Fama och Jensen (1983, s. 315) anser att oberoende 
styrelseledamöter kan ha ett bra utgångsläge att minska agentkonflikter som uppstår 
mellan ledning och aktieägare. De menar att på grund av deras oberoende har de 
möjlighet att fatta beslut utan ledningens inflytande. Oberoende styrelseledamöter 
förväntas också vara närmare lierad med aktieägare och därigenom mer intresserad av 
att övervaka ledningen (Johnson et al., 1993, s. 35-36). Därför fyller oberoende 
styrelseledamöter en viktig roll som ledningens främsta övervakare (Johnson et al., 
1993, s. 25-36; Linck et al., 2008, s. 310). Setia-Atmaja (2010, s. 139) resonerar i 
liknande banor då han drar slutsatsen att oberoende ledamöter tenderar att vara mer 
villiga att minska agentproblem i företag. 
 
Vidare visar Weisbachs (1988) studie att oberoende styrelseledamöter i större grad tog 
hänsyn till hur väl företaget presterade när de valde att avsätta Vd:n. Resultatet visar att 
när företagen presterade dåligt var oberoende styrelsemedlemmar mer benägna att 
avsätta Vd:n jämfört med beroende styrelseledamöter. Ovannämnda studier tyder på att 
oberoende styrelser är bättre på att övervaka ledningen och värnar mer om aktieägarnas 
intresse. Detta i sin tur innebär att de i hög grad är villiga att motverka de 
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agentkostnader som aktieägare utsätts för. Eftersom vinstutdelning används för att 
minska agentkostnader (Rozeff, 1982; Brunarski et al., 2005), bör en oberoende styrelse 
vara mer benägen att betala generösare nivåer av vinstutdelning för att på så sätt minska 
agentkostnader. Med följande teoretiska resonemang går det därför anta att styrelsens 
oberoende har en positiv relation till vinstutdelning. Se Figur 3 för ett förtydligande av 
författarnas argumentation.   
 

	  
Figur	  3.	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  (1)	  

Trots denna teoretiska slutsats är det inte uteslutet att styrelsens oberoende påverkar 
bolagens vinstutdelning negativt. I enlighet med Zahra och Pearce (1989, s. 301) är 
styrelsens viktigaste roll inom Principal- agent teorin dess kontrollmekanism och tillsyn 
av ledningen. Då en oberoende styrelse innebär ökad tillsyn av ledningen (Linck et al., 
2008, s. 310; Sharma, 2011, s.1004), borde också agentkostnaderna bli lägre när 
styrelsen består av oberoende ledamöter. Detta eftersom agentkostnaderna reduceras 
med övervakning (Jensen & Meckling, 1976, s. 328; Easterbrook, 1984, s. 653).  I 
likhet med Rozeffs (1982, s. 254-255) resonemang om att låga agentkostnader ger 
upphov till låga vinstutdelningsnivåer, borde därmed en oberoende styrelse med bättre 
tillsyn, minska behovet av vinstutdelning. 

Bhatala och Rao (1995) förklarar sin studies resultat i linje med ovanstående 
resonemang. De hävdar att en oberoende styrelse och vinstutdelning är en typ av 
substitut för att minska agentkostnader.  De menar att företag förlitar sig på olika 
mekanismer när det kommer till att minska agentkostnader, varav vinstutdelning och 
oberoende ledamöter är två av dessa mekanismer. Således hävdar Bhatala och Rao 
(1995) att oberoende ledamöter i styrelsen innebär minskade agentkostnader och därför 
efterfrågar aktieägare vinstutdelning i mindre utsträckning. Därmed bör andelen 
oberoende ledamöter ha en negativ påverkan på bolagens vinstutdelning. Se Figur 4 för 
ett förtydligande av författarnas argumentation. 

 

	  
Figur	  4.	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  (2)	  
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Författarna ämnar förtydliga skiljelinjen mellan de två olika resonemangen som 
presenteras i Figur 3 och i Figur 4. I Figur 3 utgår författarna från att en oberoende 
styrelse verkar för att minska agentkostnader och eftersom vinstutdelning är ett verktyg 
som styrelsen besitter kontrollen över, kommer en oberoende styrelse att öka 
vinstutdelningen. I Figur 4 utgår författarna att ledamöternas oberoende i sig leder till 
minskade agentkostnader vilket minskar aktieägarnas efterfrågan till vinstutdelning. 
Med bakgrund till dessa två teoretiska utgångspunkter formuleras följande hypoteser: 

H0,2: Det finns ingen relation mellan andelen oberoende styrelseledamöter och 
direktavkastning. 
HA,2: Det finns en relation mellan andelen oberoende styrelseledamöter och 
direktavkastning. 

3.4.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  
Könskvotering i styrelser är ett aktuellt ämne. Europeiska kommissionen (2013) skriver 
i sin rapport Women and Men in Leadership Positions in the European Union, att 
Sverige i genomsnitt har 26,5% andel kvinnliga ledamöter i bolagsstyrelser, vilket är 
bland de högsta i EU. Det finns också en debatt i Sverige om att införa lagstiftad 
könskvotering i styrelser bland börsnoterade bolag (DN, 2015). 
Tidigare studier har undersökt om andel kvinnliga styrelseledamöter kan påverka 
vinstutdelningen. Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015) utförde en studie i hur 
styrelsens könsfördelning påverkar bolagens vinstutdelning. Studien utfördes på den 
spanska börsen mellan åren 2004-2012. Vidare uteslöts finansiella bolag på grund av 
skillnader i praxis gällande redovisningsprinciper (Pucheta- Martinez & Bel- Oms, 
2015, s. 8). Studien visar att kvinnliga ledamöter som aggregerad grupp tenderar att 
påverka vinstutdelningens storlek positivt. Likaså har kvinnliga ledamöters aktieinnehav 
en positiv och signifikant relation till bolagens vinstutdelning (Pucheta- Martinez & 
Bel- Oms, 2015). Sammanfattningsvis konstaterar de att styrelsens könssammansättning 
påverkar bolagens vinstutdelningspolicyer. McGuinness et al. (2015) har undersökt en 
mängd variabler som härrör styrelsens sammansättning, ägande och ledning med 
vinstutdelning. Studien ägde rum i Kina och författarna har samlat in data under nio år, 
mellan 2000 till 2008.  Resultatet angående styrelsens könssammansättning, påvisar att 
andelen kvinnor inte har någon signifikant relation till bolagens vinstutdelning.   
 
Teoretiska resonemang kan också ge vägledning över hur och varför andelen kvinnliga 
ledamöter bör påverka bolagens vinstutdelning. Inledningsvis finns det en mängd olika 
teorier som härrör beteendemässiga skillnader mellan kvinnor och män. Kvinnor brukar 
generellt kopplas till de kollektiva karaktärsdragen medan män brukar kopplas samman 
med de “agentiska” karaktärsdragen (Eagly et al., 2003, s. 572- 573). Den “agentiska” 
karaktären återspeglas av egenskaper så som bland annat oberoende, självsäkerhet och 
tävlan för uppmärksamhet. De kollektiva karaktärsdragen inkluderar egenskaper så som 
möjligheten att känna sympati och hjälpsamhet. Något som även karaktäriserar en 
kvinnlig ledarstil är att de är mer övervakande och mer benägna att ge belöningar för 
bra beteenden. Detta i sin tur ökar effektiviteten hos ledaren. (Eagly et al., 2003, s. 572-
573) Män och kvinnor är olika effektiva i olika miljöer och omgivningar. Forskning har 
påvisat att kvinnor kan vara effektivare i vissa typer av arbetsuppgifter på grund av 
skillnader i beteende. (Eagly et al., 1995, s. 139-140) 
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Det finns så kallade könsbaserade teorier, där dessa teorier beskriver hur olikheter i kön 
kan influera processerna i styrelsen och uppgifterna som utförs (Nilsen & Huse, 2010, s. 
137-138). Terjesen et al. (2009, s. 333-334 ) menar att en jämställd könsfördelning i 
styrelsen resulterar i en mer effektiv process, där kvinnor påverkar med sin roll som 
ledare, mentor och nätverkare. De menar också att kvinnor i styrelsen för med sig unika 
färdigheter, kunskaper och erfarenheter. 
 
Nilsen och Huse (2010, s. 138-139) påvisar att kvinnor i styrelsen betingar bättre 
strategisk kontroll. De menar också att kvinnor ökar styrelsens effektivitet i 
styrelseutvecklande aktiviteter, samt minskar konflikter. Adams och Ferreira (2009, s. 
307-308) stödjer dessa slutsatser då de menar att styrelser med en jämn könsfördelning 
är bättre på att uppfylla sin roll som övervakare. Adams och Ferreira (2009, s. 307-308; 
2004, s. 20) påvisar att med en ökad andel kvinnliga styrelsemedlemmar, kan styrelser 
vara mer samarbetsvilliga vilket därmed även ökar effektiviteten. Jurkus et al. (2011, s. 
185) och Carter et al. (2010, s. 399; 2003, s. 37-38) menar att styrelsens effektivitet 
reflekteras i agentkostnader och lönsamhet, vilket i sin tur även är av stort intresse för 
aktieägare. En större andel kvinnor i styrelsen kan förbättra ett företags prestationer och 
minska agentkostnader för vissa företag (Jurkus et al., 2011, s. 185).   
 
Baserat på bland annat Nilsen och Huses (2010) samt Adam och Ferreiras (2009) 
resonemang drar Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015, s. 4-5) slutsatsen att kvinnliga 
ledamöter medför en starkare kontrollmekanism av ledningen och således verkar de för 
att minska agentkostnader. Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015, s. 4-5) menar vidare 
att denna starka kontrollmekanism som kvinnliga styrelsemedlemmar medför kan ta sig 
uttryck i vinstutdelning. Då tidigare nämnda studier föreslår att en ökad kvinnlig 
representation i styrelsen innebär bättre övervakning av ledningen, borde det i likhet 
med Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015, s. 4-5) argumentation, innebära att kvinnor 
verkar för att minska agentkostnader. Då vinstutdelning är ett verktyg för att minska 
agentkostnader (Rozeff, 1982; Brunarski et al., 2005), går det anta att andelen kvinnliga 
ledamöter bör ha en positiv påverkan på bolagens vinstutdelning. Se Figur 5 för ett 
förtydligande av författarnas argumentation. 
 
 
  

	  
Figur	  5.	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  (1)	  
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Andel kvinnliga styrelseledamöter kan emellertid också ha en negativ påverkan på 
vinstutdelningens storlek. Då kvinnor i styrelsen innebär mer övervakning (Adams & 
Ferreira, 2009, s. 307-308; Pucheta- Martinez & Bel- Oms, 2015, s. 4-5), borde 
agentkostnaderna minska. Detta eftersom agentkostnaderna reduceras med övervakning 
(Jensen & Meckling, 1976, s. 328; Easterbrook, 1984, s. 653). Jurkus et al. (2011, 
s.185) delar detta resonemang då han menar att en större andel kvinnor i styrelsen 
minskar agentkostnaderna för vissa företag. I likhet med Rozeffs (1982, s. 254-255) 
argumentation om att låga agentkostnader ger upphov till låga vinstutdelningsnivåer, 
borde därmed en styrelse med många kvinnliga ledamöter innebära en bättre tillsyn 
vilket minskar behovet av vinstutdelning. Se Figur 6 för ett förtydligande av författarnas 
argumentation. 
   

	  
Figur	  6.	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  (2)	  

Med bakgrund till Figur 5 och Figur 6 argumentation, formuleras följande 
hypoteser:        

H0,3: Det finns ingen relation mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 
direktavkastning. 
HA,3: Det finns en relation mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 
direktavkastning. 

3.4.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  
Styrelseledamöternas ämbetstid, det vill säga hur länge ledamoten suttit i styrelsen, har 
visat sig korrelera med bolagens vinstutdelning i en tidigare studie av Sharma (2011). 
Sharmas (2011) studie undersökte hur upptagna ledamöterna var och dess relation till 
vinstutdelning. Ledamöter som sitter i fyra styrelser eller mer tenderar att betala 
vinstutdelning. Ledamöters aktiekompensation minskade dock sannolikheten att bolaget 
betalar ut vinstutdelning. Studien visar också att styrelseledamöter som suttit en längre 
tid i styrelsen var mer benägna att betala ut vinstutdelning. Därmed verkar ämbetstiden 
öka sannolikheten att bolagen betalar ut vinstutdelning. Van Pelt (2013) undersökte 
också huruvida det fanns någon relation mellan vinstutdelning och styrelsens ämbetstid. 
Emellertid fann han ingen signifikant relation mellan dessa två variabler. 
 
Utifrån teoretiska resonemang kan styrelsens ämbetstid också tänkas påverka bolagens 
vinstutdelning. Harris och Helfat (2007, s. 228-229) påpekar att styrelsen i sig är ett 
slags socialt nätverk då den består av en grupp människor som träffas upprepade 
gånger. Harris och Helfat (2007, s. 235) föreslår i sin slutsats att styrelsens relationer 
sinsemellan kan påverka beslutsfattandet. Sharma (2011, s. 1004-1005) drar slutsatsen, 
utifrån ovannämnd studie, att i styrelsesammanträden bör ämbetstiden påverka sociala 
kontakter. Han menar att oberoende ledamöter som suttit i styrelsen länge bygger starka 
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band med ledningen och därigenom kan styrelsens förmåga att agera mot ledningen 
minska. 
 
Vafeas (2003) resultat ger visst stöd åt Sharmas (2011, s. 1004-1005) argumentation då 
styrelsens ämbetstid visat sig vara av relevans när det kommer till styrelsens 
beslutsfattande. Styrelseledamöter med lång ämbetstid tenderar att ge en högre 
lönekompensation till den verkställande direktören. Detta, anser Vafeas (2003), tyder på 
att styrelsen kan äventyra aktieägarnas intressen. Genom att betala ut hög ersättning till 
Vd:n minskas aktieägarnas förmögenhet och studien visar att ämbetstiden kan påverka 
styrelsens lojalitet mot aktieägarna (Vafeas, 2003, s. 1062-1063). Wade et al. (1990, s. 
589) resonerar i liknande banor och menar att Vd:ns sociala inflytande över styrelsen 
kan minska styrelsens effektivitet och förmåga att övervaka Vd:n. 
 
I likhet med Sharmas (2011, s. 1004-1005) argumentation kan ledningens sociala 
inflytande över en ledamot tänkas öka ju längre denna har suttit i styrelsen. Detta kan 
leda till att styrelsens övervakningsförmåga blir sämre (Wade et al. 1990, s. 589). Det 
gör det möjligt att dra slutsatsen att en längre ämbetstid för ledamöter kan påverka deras 
vilja att agera mot Vd:n och ledningen. Vidare kan ledamotens lojalitet mot aktieägarna 
också ifrågasättas när denne har suttit länge på sin post (Vafeas, 2003, s. 1062-1063). 
Utifrån ovanstående studier går det anta att en styrelse med lång ämbetstid inte är lika 
intresserad av att handla i aktieägarnas främsta intresse. Därför bör deras incitament att 
minska agentkostnader också vara lägre. Detta i sin tur skulle leda till att en längre 
ämbetstid borde minska styrelsens vilja att betala vinstutdelning. Se Figur 7 för ett 
förtydligande av författarnas argumentation. 
 

	  
Figur	  7.	  Styrelsens	  ämbetstid	  (1) 

 
En alternativ syn på saken är att styrelsers ämbetstid borde påverka bolagens 
vinstutdelningsnivåer positivt. Enligt ovanstående resonemang är ledamöter med en 
lång ämbetstid mindre intresserade av att handla i aktieägarnas intresse och sämre på att 
övervaka (Vafeas, 2003, s. 1062-1063; Wade et al., 1990, s. 589). Därmed borde 
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sannolikt att efterfråga högre vinstutdelning för att minska agentkostnaderna. Därför 
kan också styrelsens ämbetstid påverka bolagens vinstutdelning positivt. Se Figur 8 för 
författarnas argumentation. 
 

	  
Figur	  8.	  Styrelsens	  ämbetstid	  (2)	  
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Med bakgrund till argumentationen som presenteras av Figur 7 och Figur 8 formuleras 
följande hypoteser: 
 
H0,4: Det finns ingen relation mellan styrelsens ämbetstid och direktavkastning 
HA,4: Det finns en relation mellan styrelsens ämbetstid och direktavkastning 

3.4.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  
När du innehar aktier i ett bolag, har du som aktieägare rätt till en del av bolagets vinst 
samt även rösträtt under bolagsstämman (Bolagsverket, 2012a). Styrelsemedlemmar 
kan, i likhet med alla andra, äga aktier i det bolag de representerar. I en studie utförd av 
McGuinness et al. (2015) undersöktes en mängd variabler varav en av dessa var 
styrelsens aktieinnehav och dess relation till vinstutdelning. De fann att styrelsens 
aktieinnehav har en positiv relation till bolagens vinstutdelning. 

Med utgångspunkt ur Principal- agent teorin borde emellertid styrelsens aktieinnehav ha 
en negativ påverkan på bolagens vinstutdelning. Jensen och Meckling (1976, s. 308-
309) menar att det är separationen mellan huvudmannen och beslutsfattaren som är 
ursprunget till agentkostnaderna. Åtgärder för att minska denna separation minskar 
således agentkostnaderna och vice versa. Traditionellt sett har ledningen setts som 
beslutsfattaren och aktieägarna som huvudmannen i aktiebolag (Jensen & Meckling, 
1976, s. 312- 313). Emellertid är styrelsen också en typ av beslutsfattare. Detta då 
styrelsen ska fastställa bolagens övergripande mål, strategi och tillsätta Vd samt vara 
delaktiga i förvaltningen av bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 4-13). 
Därmed borde separationen mellan beslutsfattare och ägare minskas i takt med att 
styrelsens aktieinnehav ökar.   

Rozeff (1982, s. 254-255) menar att agentkostnaderna är låga då ägandet i stor 
utsträckning är koncentrerat till personer med god insyn i bolaget vilket i sin tur leder 
till låg efterfrågan på vinstutdelning. Med liknande resonemang som Rozeff (1982) för, 
borde agentkostnaderna bli lägre när styrelseledamöternas aktieinnehav ökar. Detta 
eftersom styrelsemedlemmar med stort aktieinnehav minskar separationen mellan ägare 
och beslutsfattare vilket är agentkostnadernas ursprungskälla. Därför bör styrelsens 
aktieinnehav påverka bolagens vinstutdelning negativt i enlighet med Principal- agent 
teorin. Se Figur 9 för ett förtydligande av författarnas argumentation. 

	  
Figur	  9.	  Styrelsens	  aktieinnehav	  

 
Utifrån ovanstående resonemang formuleras följande hypoteser: 
 
H0,5: Det finns ingen relation mellan styrelsens aktieinnehav och direktavkastning 
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3.4.6	  Dualitet	  
Vd:ns  dualitet, det vill säga om den verkställande direktören också sitter i styrelsen, har 
tidigare studerats för dess påverkan på vinstutdelning. Yarram och Dollery (2015) 
använder data från Australienska bolag för att kunna uttala sig om detta. De finner ingen 
signifikant relation mellan den verkställande direktörens dualitet och bolagens 
vinstutdelning.  McGuinness et al. (2015) har också undersökt en mängd variabler som 
härrör styrelsens sammansättning, ägande och ledning med vinstutdelning. Studien visar 
att den verkställande direktörens dualitet inte verkar påverka bolagens vinstutdelning. 
Trots att tidigare studier inom området inte funnit någon signifikant relation mellan 
dessa två variabler anser författarna att Vd:ns dualitet kan påverka vinstutdelningens 
storlek. Argument för detta går att finna via teoretiska resonemang. 
 
Den verkställande direktörens dualitet kan tänkas reducera vinstutdelningsnivåerna. I 
enlighet med Principal- agent teorin är den verkställande direktörens dualitet en negativ 
företeelse för aktieägarna (Peng et al., 2007, s. 207). Tidigare studiers tolkning av 
Principal- agent teorin innebär att styrelsen fyller en viktig roll som övervakare och 
kontrollant av ledningen (Zahra & Pearce, 1989, s. 301; Brennan, 2006, s. 586). I och 
med att den verkställande direktören själv innehar en roll i övervakningen av ledningen, 
och därmed ska övervaka sig själv och nära kollegor, kan den tänkas bli mindre 
effektiv. Pi och Timme (1993, s. 515-516) menar att styrelsens roll som övervakare och 
utvärderare av ledningen blir svagare om den verkställande direktören också sitter i 
styrelsen. I enlighet med Principal- agent teorin fyller styrelsen en viktig funktion i att 
säkerställa att aktieägarnas kapital inte utnyttjas av ledningen för egen vinning (Zahra & 
Pearce, 1989, s. 301-302). Sitter emellertid den verkställande direktören i styrelsen 
äventyras denna funktion i enlighet med Pi och Timmes (1993, s. 515-516) 
argumentation. En styrelseledamot som också är Vd, verkar sannolikt inte för att minska 
agentkostnader, då förekomsten av agentkostnader beror på Vd:ns och ledningens eget 
nyttomaximerande (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-309). Därför innebär Vd:ns 
dualitet sannolikt att styrelsen skulle vara mindre intresserad av att vidta åtgärder för att 
minska agentkostnader. Då agentkostnader minskas med ökad vinstutdelning (Rozeff, 
1982, s. 254-255; Brunarski et al. 2005), bör därför den verkställande direktörens 
dualitet innebära att styrelsen föreslår lägre vinstutdelningsnivåer. Därför går det anta 
att Vd:ns dualitet påverkar vinstutdelningen negativt. Se Figur 10 för ett förtydligande 
av författarnas argumentation. 
 

	  
Figur	  10.	  Dualitet	  (1)	  
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Med ett likartat resonemang går det emellertid anta att det finns en positiv relation 
mellan Vd:ns dualitet och bolagens vinstutdelning. I enlighet med Pi och Timmes 
(1993, s. 515-516) argumentation blir styrelsens roll som övervakare och utvärderare av 
ledningen, svagare om den verkställande direktören sitter i styrelsen. De argumenterar 
för att agentkostnaderna ökar om Vd:n sitter i styrelsen, vilket är rimligt då sämre 
övervakning leder till ökade agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976, s. 328; 
Easterbrook, 1984, s. 653). Då förekomsten av höga agentkostnader ger upphov till 
höga vinstutdelningsnivåer (Rozeff, 1982, s. 254-255), borde Vd:ns dualitet innebära 
ökad efterfrågan på vinstutdelning. För att fortsätta kunna attrahera kapital tvingas 
därmed bolagen betala högre vinstutdelning. Till följd av detta borde den verkställande 
direktörens dualitet ha en positiv påverkan på bolagens vinstutdelning. Se Figur 11 för 
ett förtydligande av författarnas argumentation. 
 

	  
Figur	  11.	  Dualitet	  (2) 

Med bakgrund till resonemanget som presenteras av Figur 10 och Figur 11 formuleras 
följande hypoteser: 
 
H0,6: Det finns ingen relation mellan dualitet och direktavkastning 
HA,6: Det finns en relation mellan dualitet och direktavkastning 

3.5	  Finansiella	  kontrollvariabler	  
Då tidigare forskning funnit att bolagens vinstutdelning varierar beroende på finansiella 
variabler och finansiella variabler i sin tur kan relatera till styrelsens sammansättning är 
det viktigt att kontrollera för finansiella variablers påverkan på vinstutdelning. Detta för 
att finna direkta effekter av styrelsevariablerna på vinstutdelning. Med detta som 
bakgrund har författarna därför valt att inkludera ett antal kontrollvariabler i studien. I 
denna del kommer författarna att kortfattat gå igenom några studiers resultat på hur 
finansiella variabler påverkat vinstutdelningen för att därefter sammanfatta och 
argumentera för studiens val av kontrollvariabler. 
 
Gaver och Gaver (1993) undersökte primärt förhållande mellan bolagens 
investeringsmöjligheter med bland annat vinstutdelning. Resultatet påvisar att företag 
med höga tillväxtmöjligheter har signifikant lägre direktavkastning jämfört med företag 
som har låga tillväxtmöjligheter. Studien visade också att bolagens direktavkastning har 
en positiv relation till bolagsstorlek. Fama och Frenchs (2001) studie undersöker företag 
som betalar vinstutdelning mellan perioden 1926-1999. Studien finner tre variabler som 
kan influera besluten av vinstutdelning. Dessa tre variabler är lönsamhet, 
tillväxtmöjligheter och bolagsstorlek. Studiens resultat påvisar att stora bolag och bolag 
med hög lönsamhet tenderar att betala vinstutdelning. Bolag med goda 
tillväxtmöjligheter tenderar däremot att inte betala vinstutdelning. Vidare utförde 
Amidu och Abor (2006) en studie i Ghana som också syftade till att undersöka 
bestämmande variabler som kan påverka bolagens vinstutdelning. Resultatet påvisar en 
positiv relation mellan lönsamhet och utdelningsandel. Likaså har fritt kassaflöde en 
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positiv relation till bolagens utdelningsandel i studien. Bolagens tillväxtmöjligheter 
påvisades ha en negativ relation till utdelningsandelen. 
 
Al-Kuwari (2009) undersökte olika variablers påverkan på vinstutdelning bland länder 
som är medlemmar i gulfstaternas samarbetsråd. Statligt ägande, bolagsstorlek och 
lönsamhet hade alla en positiv relation till utdelningsandelen. Bolagens 
skuldsättningsgrad var negativt korrelerat med utdelningsandelen. Den enda svenska 
fackgranskade studien, i författarnas vetskap, inom området är den av Daunfeldt et al. 
(2009). Studiens huvudfokus är skatter och hur förändringen av skatt påverkar 
vinstutdelning då Sverige i början av 1990-talet gick igenom en skattereform (Daunfeldt 
et al., 2009, s. 135-136). De fann en positiv relation mellan vinstutdelning och 
bolagsstorlek. Vinst och kassaflöde visade sig också vara positivt korrelerat med 
vinstutdelning på en signifikansnivå på 5 %. De finner också en negativ korrelation 
mellan vinstutdelning och kvoten mellan bolagens börsvärden och det egna kapitalet. 
(Daunfeldt et al., 2009) 
 
Utifrån ovannämnda studier framkommer vissa finansiella variabler som 
återkommande. De har vid ett flertal tillfällen visat sig ha en signifikant relation till 
bolagens vinstutdelning. Se Tabell 2 för en komplett tabell över ovannämnda tidigare 
studiers resultat rörande vinstutdelning och relaterade finansiella variabler. Författarna 
har valt att inkludera variabler som i stor utsträckning visat sig vara signifikanta i 
tidigare empirisk forskning. Författarna har också tagit hänsyn till den uppskattade 
tidsåtgången för att inhämta dessa variabler. Därmed är tillgängligheten via databaser 
ett annat viktigt kriterium vid valet av kontrollvariabler. Bolagsstorlek är en 
återkommande variabel som visat sig ha en positiv relation till vinstutdelning i ett flertal 
studier (Gaver & Gaver, 1993; Fama & French, 2001; Al-Kuwari, 2009). Likaså verkar 
lönsamhet påverka vinstutdelningen positivt baserat på tidigare studier (Fama & French, 
2001; Amidu & Abor, 2006; Al-Kuwari, 2009). Vidare påvisade många studier en 
negativ relation mellan bolagens tillväxtmöjligheter och vinstutdelning (Gaver & Gaver, 
1993; Fama & French, 2001; Al-Kuwari, 2009). Både Amidu och Abor (2006) och den 
tidigare svenska studien av Daunfeldt et al. (2009) fann att företagens kassaflöde verkar 
påverka bolagens vinstutdelning. Då dessa fyra variabler varit utmärkande i tidigare 
studier och lättillgängliga via universitetets databaser valde författarna att inkludera 
dem. Därmed innehåller studien följande fyra kontrollvariabler: bolagsstorlek, 
lönsamhet, fritt kassaflöde och tillväxtmöjligheter. 
 
Författarna vill också tydliggöra ytterligare motiv för relevansen med att inkludera 
variablerna tillväxtmöjligheter och lönsamhet i studien. Eftersom bolagets tillväxtfas 
kan tänkas påverka styrelsens sammansättning är denna variabel viktigt att inkludera då 
den kontrollerar om det är bolagets tillväxtfas som förklarar variationen i 
vinstutdelning. Med liknande resonemang är också lönsamhet en viktig variabel för 
studien. Som tidigare nämnts verkar det finnas ett negativt samband mellan 
styrelsestorlek och lönsamhet (Eisenberg et al., 1998).  Därför är det viktigt att 
kontrollera för lönsamhet då den kan tänkas förklara variationen i bolagens 
styrelsestorlek och vinstutdelning. 
 
Emellertid finns det ett flertal andra variabler som också kan tänkas påverka bolagens 
vinstutdelning.  En av dessa variabler är bolagsrisk. Baserat på tidigare empirisk 
forskning har emellertid bolagsrisk haft en icke-signifikant relation till vinstutdelning. 
Detta då varken Amidu och Abors (2006) eller Al-Kuwaris (2009) studier finner stöd 
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för att bolagsrisk påverkar bolagens vinstutdelning. Med bakgrund till variabelns 
tvivelaktiga relevans valde författarna att exkludera bolagsrisk. Skuldsättningsgrad är 
också en finansiell variabel som kan tänkas påverka bolagens vinstutdelning (Al-
Kuwari, 2009). Emellertid saknades tillförlitlig data från universitetets databaser och 
därför exkluderas denna variabel då manuella uträkningar skulle bli för tidskrävande. 
Avslutningsvis vill författarna påpeka att det säkerligen finns fler finansiella variabler 
som kan tänkas relatera till bolagens vinstutdelning. Baserat på den litteratur författarna 
tagit del av verkar emellertid de ovannämnda finansiella variablerna vara av störst 
relevans ur ett vinstutdelningsperspektiv. 
 
 

Tabell	  2.	  Sammanställning	  av	  finansiella	  variabler	  och	  dess	  relation	  till	  vinstutdelning	  

	   Positiv	  relation	  (+)	   Negativ	  relation	  (-‐)	  

Gaver	  &	  Gaver	  (1993)	   Bolagsstorlek	   Tillväxtmöjligheter	  

Fama	  &	  French	  (2001)	   Bolagsstorlek,	  Lönsamhet	   Tillväxtmöjligheter	  

Amidu	  &	  Abor	  (2006)	   Fritt	  kassaflöde,	  
Lönsamhet	  

Tillväxtmöjligheter	  

Al-‐Kuwari	  (2009)	   Bolagsstorlek,	  Lönsamhet	   Skuldsättningsgrad	  

Daunfeldt	  et	  al.	  (2009)	   Skatt,	  Bolagsstorlek,	  Vinst,	  
Kassaflöde	  

Kvot	  mellan	  börsvärde	  och	  
eget	  kapital	  

Yarram	  &	  Dollery	  (2015)	   Bolagsstorlek,	  Lönsamhet	   Tillväxtmöjligheter	  
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Kapitel	  4.	  Praktisk	  metod	  
 
I detta kapitel presenteras hur författarna rent praktiskt har gått tillväga för 
genomförandet av studien. Kapitlet beskriver hur urvalsprocessen sett ut och studiens 
bortfall. Vidare förklaras hur studiens data har inhämtats. Delvis har den samlats in 
manuellt via bolagens årsredovisningar. Data har också inhämtats från databaser 
tillgängliga via Umeå universitetsbibliotek. Författarna motiverar också för deras val 
av uppskattningar på de testade variablerna.  Kapitlet avslutas med en beskrivning av 
de statistiska testerna som författarna utfört, samt källkritik. 
 
	  

4.1	  Urval,	  observationer	  och	  bortfall	  
I denna studie kommer ett urval utföras utifrån populationen, det vill säga alla företag. 
Det finns olika tillvägagångssätt att göra urval utifrån populationen, bland annat genom 
sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval (Esaiasson et al., 2007, s. 195; Saunders 
et al., 2009, s. 212). Genom ett sannolikhetsurval, det vill säga delurval, väljs 
analysenheterna slumpartat ur populationen. Med ett sannolikhetsurval går det att 
generalisera resultaten utifrån den population som valts på ett bra sätt. (Esaiasson et al., 
2007, s. 195) Motsatsen till ett sannolikhetsurval är ett icke-sannolikhetsurval. Icke- 
sannolikhetsurval kan genomföras på olika sätt utifrån ett subjektivt bedömande. 
(Saunders et al., 2009, s. 233) Med ett icke- sannolikhetsurval är sannolikheten för varje 
enhet att bli vald utifrån den totala populationen okänd (Saunders et al., 2009, s. 213). 
Ett av de icke- sannolikhetsurvalen är det ändamålsenliga urvalet. Det ändamålsenliga 
urvalet tillåter dig att använda ditt omdöme till att välja fall som gör det möjligt att 
svara på problemformuleringen och att uppnå studiens mål. (Saunders et al., 2009, s. 
237) Det finns olika ändamålsenliga strategier där en av dessa är det homogena urvalet. 
Det homogena urvalet fokuserar på att urvalets enheter liknar varandra, det vill säga, att 
de är homogena. (Saunders et al., 2009, s. 240)  
 
Utgångspunkten i denna studie är att göra ett icke-sannolikhetsurval. Detta eftersom alla 
enheter i populationen saknar möjlighet att bli valda då ett kriterium för studien är att 
bolagen ska vara börsnoterade som large cap- bolag. Därmed saknar small- och mid cap 
bolag chansen att bli valda för studien och således kan urvalet anses vara ett icke-
sannolikhetsurval. Detta ändamålsenliga urval görs för att uppnå studiens mål och för 
att kunna besvara den uppsatta problemformuleringen. Urvalet kan anses vara homogent 
då det består av stora företag och under samma tidsperiod, det vill säga 2010-2014. Det 
ursprungliga urvalet består totalt av sammantaget 77 bolag som alla finns listade i 
Appendix, Tabell A1.   
 
En viktig del av urvalet som författarna tog hänsyn till var att ett flertal av bolagen hade 
olika aktietyper börsnoterade. Det kunde exempelvis röra sig om A- och B aktier 
och/eller stam- och preferensaktier. Enligt James och Edmister (1983) har stora företag 
med hög omsättning mer aktiva investerare, vilket leder till att aktier med hög 
omsättning sannolikt har ett pris som är nära aktiens sanna värde. Denna studie har 
därför inkluderat bolagens aktietyper med den högsta omsättningen. Se Appendix, 
Tabell A1 för bolagens aktietyper. 
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Utifrån det utvalda urvalet har det utförts en datainsamling. Datainsamlingen har till 
viss del präglats av bortfall. I de fall det saknades tillgänglig information för fler än fem 
variabler under observationstiden på fem år valde författarna att helt exkludera bolagen 
i undersökningen. Till följd av detta exkluderades fyra bolag helt i undersökningen. Det 
första företaget som exkluderades var Com Hem Holding. Detta då författarna, i princip, 
inte kunde hitta någon data om de undersökta variablerna.  Dometic Group, Lifco och 
Pandox är även de exkluderade. Även bland dessa bolag fanns det i princip ingen 
tillgänglig information under observationstiden.  När dessa bolag exkluderats återstod 
73 bolag i undersökningen.  
 
Utöver de fyra helt exkluderade bolagen uppstod bortfall för enskilda variabler. 
Variabeln som uppvisade flest antal bortfall var den finansiella kontrollvariabeln fritt 
kassaflöde. Information om variabeln saknades på cirka 26 % av det totala antalet 
observationer. Variabeln för tillväxtmöjligheter hade också en del bortfall knutet till sig. 
Cirka 14 % av observationerna saknade data om variabeln för tillväxtmöjligheter. Se 
källkritik i slutet av kapitlet för att se hur författarna förhåller sig till dessa bortfall. De 
manuellt insamlade styrelsevariablerna hade relativt låga nivåer av bortfall, med enstaka 
bortfall på enskilda variabler i olika bolag. Se Tabell 3 för den procentuella andelen 
bortfall per variabel. För att se komplett data om bortfall gällande styrelsevariabler och 
finansiella variabler för respektive bolag, se Appendix, Tabell A2. 
 
 

Tabell	  3.	  Andel	  bortfall	  per	  variabel	  

   Not. Andel bortfall i decimalform 
 
För att hantera bortfall har saknade observationer ersatts med medelvärdet för den 
enskilda variabeln. För att se varje medelvärde som använts vid bortfall se Appendix, 
Tabell A3. Fördelen med den här typen av imputering är att det går utnyttja all insamlad 
data (Reuterberg, 2001, s.177). Medelvärdesimputation innebär emellertid 
underskattade kovarianser mellan variabler (Reuterberg, 2001, s.177). För den här 
studien innebär således detta en ökad risk för att relationen mellan de oberoende 
variablerna och vinstutdelning underskattas.  

Variabler Andel bortfall  

Vinstutdelning 0,001 

Styrelsestorlek  0,001 

Styrelsens oberoende  0,047 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 0,025 

Styrelsens ämbetstid 0,033 

Styrelsens aktieinnehav  0,049 

Dualitet  0,011 

Bolagsstorlek 0, 000 

Lönsamhet 0,000 

Fritt kassaflöde 0,258 

Tillväxtmöjligheter  0,143 
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4.2	  Manuell	  datainsamling	  via	  årsredovisningar	  
I detta kapitel kommer författarna att gå igenom hur data gällande styrelsevariabler har 
samlats in. Via den nordiska börsens hemsida, Nasdaqomxnordic.com, användes filter 
för att endast visa large cap- bolag på Stockholmsbörsen. Från detta register överfördes 
bolagsnamnen till ett Excel- dokument och författarna arbetade utifrån detta dokument 
under datainsamlingens gång. Därefter började författarna samla in data som härrör 
styrelsevariabler via respektive bolags årsredovisningar. Detta tog cirka tre arbetsveckor 
att slutföra. 
 
Det går emellertid att inhämta viss data rörande styrelsens sammansättning i Thomson 
Reuters Eikon. Då det är förnuftigt att vara försiktigt kritisk till information som 
inhämtas på annat håll än ursprungskällan, bestämde sig författarna för att göra några 
stickprovskontroller. När datan om styrelsevariabler jämfördes mot informationen som 
var tillgänglig i årsredovisningarna framkom det relativt stora skillnader. Det verkade, 
baserat på författarnas stickprov, finnas märkbara felaktigheter med databasen gällande 
styrelseinformationen. Dessutom saknades det mycket data om styrelsens 
sammansättning i denna databas. Då det, författarna veterligen, saknas andra 
ändamålsenliga databaser som härrör information om styrelsen och dess 
sammansättning valde författarna att göra datainsamlingen manuellt. Detta säkerställer 
kvalitén på datan och därigenom torde studiens resultat bli mer trovärdiga.     

4.2.1	  Styrelsestorlek	  
Styrelsestorleken uppskattades genom att ange det totala antalet styrelsemedlemmar. 
Detta är ett flitigt använt mått på styrelsestorlek, då några tidigare studier har använt 
denna uppskattning (Yarram & Dollery, 2015; Abdelsalam et al., 2008). I vissa fall 
redovisar bolagen styrelsemedlemmar som har slutat under räkenskapsåret. Författarna 
utesluter dessa ledamöter då styrelsestorlek avser antalet ledamöter som sitter i styrelsen 
under räkenskapsårets slutdatum. 
 
Styrelser i svenska bolag inkluderar ibland arbetstagarrepresentanter. I Sverige utses 
arbetstagarrepresentanter av de anställda i bolaget (Bolagsverket, 2012b). 
Arbetstagarrepresentanter likställs med övriga styrelsemedlemmar (Bolagsverket, 
2012b). Vissa undantag finns emellertid, exempelvis får inte arbetstagarrepresentanter 
delta i frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder (Bolagsverket, 2012b). 
Författarna finner emellertid ingenting som tyder på att arbetstagarrepresentanternas 
roll, i förhållande till vinstutdelning, skulle skilja sig jämfört med övriga ledamöter. 
Därför inkluderas arbetstagarrepresentanter i uppskattningen av styrelsestorlek.    

4.2.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  
Vidare ämnar denna studie att undersöka styrelsens oberoende till ledningen och hur det 
korrelerar med vinstutdelning. Emellertid kan vad som klassificeras som oberoende 
skilja sig åt mellan olika länder, vilket i sin tur kan leda till olika resultat. Den svenska 
klassificeringen innebär kortfattat, som tidigare nämnt, att ledamoten inte ska ha någon 
affärs- eller familjemässig koppling till bolaget (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 
2015, s. 14-15). Bolagets aktieägare, representerade i detta fall av valberedningen, har 
till uppgift att ange ledamöternas beroendeställning till bolaget (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2015, s. 12-13). Uppgifter om styrelsens beroendeförhållande ska vara 
tillgänglig via bolagets årsredovisning alternativt via bolagsstyrningsrapporten 
(Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 20). Därför har författarna inhämtat 
information om styrelsens oberoende via bolagens årsredovisningar och 
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bolagsstyrningsrapporter. I likhet med tidigare studier (Sharma, 2011; Setia-Atmaja, 
2010; Yarram & Dollery, 2015), har författarna valt att uppskatta styrelsens oberoende 
som andelen oberoende ledamöter i förhållande till det totala antalet ledamöter.     

4.2.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  
Andel kvinnliga styrelseledamöter är ytterligare en variabel som författarna ämnar 
kontrollera mot bolagens vinstutdelning. Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015) 
använde denna uppskattning i deras studie för att urskilja hur styrelsens 
könssammansättning relaterar med vinstutdelning. I vissa fall var det inte självklart om 
styrelseledamoten var kvinna eller man. Exempelvis finns det ett flertal namn som både 
män och kvinnor kan ha. Dessutom förekom det utländska ledamöter med namn som 
var svåra att könskategorisera. Ofta var detta inte något problem då årsredovisningarna 
generellt sett hade bilder på ledamöterna. Om författarna fortfarande inte kunde dra 
någon slutsats om ledamotens kön exkluderades denna person i uppskattningen av andel 
kvinnliga styrelseledamöter. Denna princip frångicks i undantagsfall. Om ett bolag hade 
ett flertal ledamöter med namn som författarna inte kunde könskategorisera valde 
författarna att helt exkludera variabeln ” andel kvinnliga ledamöter” för det bolaget. 

4.2.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  
Styrelsens ämbetstid har uppskattats genom ledamöternas genomsnittliga tid som 
styrelsemedlemmar. Sharma (2011, s. 1008) uppskattade styrelsens ämbetstid genom att 
ange bolagens andel styrelseledamöter med en ämbetstid över 15 år. Då ytterst få 
svenska styrelseledamöter suttit så länge bedömde författarna att ledamöternas 
genomsnittliga ämbetstid skulle ge en mer rättvis uppskattning av ämbetstiden.      

4.2.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  
Att ge en rättvis bild över styrelsens aktieinnehav är svårt. Författarna har valt att utgå 
från styrelsens totala aktieinnehav i förhållande till antalet utestående aktier enligt 
nedanstående formel. 
 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣   =
𝑆𝑡𝑦𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑛𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑖𝑛𝑛𝑒ℎ𝑎𝑣

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟  𝑖  𝑠𝑙𝑢𝑡𝑒𝑡  𝑎𝑣  𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛 

 
McGuinness et al. (2015, s. 1012) uppskattade styrelseledamöternas aktieinnehav på ett 
liknande sätt i deras studie om vinstutdelning. I årsredovisningarna fanns det 
information om ledamöternas aktieinnehav. Emellertid måste författarna ta hänsyn till 
det indirekta aktieinnehavet som ledamöterna också äger. Inledningsvis valde 
författarna att inkludera aktieinnehav som ägs av närstående familjemedlemmar. Detta 
eftersom många bolag redovisar aktieinnehav i form av “närståendes och eget 
aktieinnehav”. Därmed är det omöjligt att särskilja hur stor del som ägs av den enskilda 
ledamoten. Författarna måste också ta ställning till ledamöternas indirekta aktieinnehav. 
I vissa fall var det omöjligt att särskilja hur mycket ledamoten ägde indirekt och direkt. 
Detta då vissa bolag redovisade ägande i form av “direkt och indirekt aktieinnehav”. I 
dessa fall valde författarna att inkludera hela innehavet.  

Det som gör indirekt aktieinnehav svårt att avgöra om det bör inkluderas eller inte, är 
det faktum att olika bolag redovisade indirekt aktieinnehav på olika sätt. Bolagen 
uppgav och formulerade indirekt ägande på tre olika sätt, varvid författarna därefter tog 
ställning till huruvida det skulle inkluderas eller inte. Dessa tre sätt presenteras nedan, 
där “x-antal” står för antalet aktier som uppgavs i årsredovisningarna: 
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1. Ledamoten äger x-antal aktier i huvudbolaget genom bolag y. 
2. Ledamoten äger x-antal aktier i bolag y som i sin tur äger aktier i huvudbolaget. 
3. Ledamoten äger aktier i bolag y, bolag y äger i sin tur x-antal aktier i 

huvudbolaget. 
 
Har bolagen redovisat indirekt aktieinnehav som alternativ nummer ett har författarna 
inkluderat indirekt aktieinnehav. Detta eftersom en uppskattning verkar ha gjorts för att 
urskilja hur många andelar ledamoten äger i huvudbolaget. Under alternativ två 
presenterar årsredovisningen ledamotens aktieinnehav i ett annat bolag. För att få en 
rättvis bild över hur mycket det innehavet motsvaras av ägande i huvudbolaget måste 
manuella uträkningar utföras. På grund av tidsbrist hade författarna inte möjlighet att 
genomföra detta. Författarna valde därför att exkludera denna typ av ägande. Om 
indirekt aktieinnehav presenterades i likhet med alternativ nummer tre, valde författarna 
också att exkludera det indirekta aktieinnehavet. Under alternativ tre presenteras ett 
annat bolags innehav i huvudbolaget. Således är det inte den enskilda ledamotens 
innehav som redovisas och därmed exkluderas denna typ av indirekt ägande.  I de fall 
där det inte gått att tydligt urskilja hur det indirekta ägandet har presenterats har 
författarna valt att inkludera det indirekta aktieinnehavet. Slutligen vill författarna också 
förtydliga att alla andra former av värdepappersinnehav, exempelvis konvertibler, har 
exkluderats. 
 
Vidare valde författarna att använda antal utestående aktier i nämnaren istället för det 
totala antalet aktier. Detta eftersom antal utestående aktier exkluderar tidigare återköpta 
aktier. På så vis ges en mer rättvis bild över antalet aktier tillgängliga för en investerare. 
Författarna har använt sig av antalet utstående aktier i slutet av perioden i högsta 
möjliga utsträckning. En överväldigande majoritet av bolagen anger antalet utestående 
aktier i slutet av året, det vill säga den 30 eller 31 december. I de enstaka fall då 
information saknades om antalet utestående aktier i slutet av året, användes istället 
antalet utestående aktier i början av nästkommande år eller det genomsnittliga antalet 
utestående aktier under året.       

4.2.6	  Dualitet	  
Dualitet, det vill säga om den verkställande direktören också sitter i styrelsens, har 
beräknats med hjälp av en dummy-variabel. En etta motsvarar att den verkställande 
direktören sitter i styrelsen. En nolla motsvarar att den verkställande direktören inte 
sitter i styrelsen. Denna metod baseras på tidigare studiers tillvägagångsätt (Yarram & 
Dollery, 2015, s. 274; McGuinness et al., 2015, s. 1006). 

4.3	  Datainsamling	  via	  databaser	  
Uppskattningen av vinstutdelning och studiens finansiella kontrollvariabler inhämtades 
via universitetsbibliotekets databaser. Måttet på vinstutdelning inhämtades från 
Thomson Reuters Datastream och måtten på kontrollvariablerna inhämtades från 
Thomson Reuters Eikon. Båda databaserna räknas som pålitliga. Emellertid utförde 
författarnas stickprovskontroller för att säkerställa pålitligheten då Thomson Reuters 
Eikon tidigare gett tvivelaktiga uppskattningar rörande styrelseinformation. 
Stickprovskontrollerna visade att datan stämde väl in med den information som fanns 
tillgänglig via bolagens årsredovisningar. 
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4.3.1	  Vinstutdelning	  
I stort sett alla tidigare studier angående vinstutdelning och relaterade variabler har 
uppskattat vinstutdelningens relativa storlek istället för dess absoluta storlek.  I denna 
studie används ett mått på vinstutdelningens relativa storlek då det torde vara ett mer 
rättvisande mått på bolagens vinstutdelning. Beroendevariabeln som används för att 
uppskatta vinstutdelningens relativa storlek är direktavkastning. Direktavkastning har 
använts som uppskattning på vinstutdelning av ett flertal andra studier som härrör 
vinstutdelning och dess korrelation till både styrelsevariabler och finansiella variabler 
(Gaver & Gaver, 1993; Abdelsalam et al., 2008). Direktavkastning beräknas genom 
följande formel (Brealey et al., 2014, s. 77): 
 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠  
 
 
Direktavkastning var den enda variabeln i studien som inhämtades via databasen 
Thomson Reuters Datastream under variabelnamnet “Dividend Yield”. Detta eftersom 
Thomson Reuters Eikon saknade ett tillförlitligt mått på direktavkastning då det uppstod 
många bortfall. Ett flertal tidigare studier har emellertid använt sig av utdelningsandel 
som uppskattning av vinstutdelningens relativa storlek (Schellenger et al., 1989; Amidu 
& Abor, 2006; Yarram & Dollery, 2015). Utdelningsandel beräknas genom följande 
formel (Penman, 2013, s. 266): 
 

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =   
𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡  

 
Författarna har inte hittat något konkret stöd för att den ena uppskattningen av 
vinstutdelning skulle vara bättre att använda än den andra i den här typen av studier. 
Direktavkastning kan emellertid inte resultera i ett negativt nyckeltal till skillnad från 
utdelningsandel. Eftersom uträkningen av utdelningsandel kan generera ett negativt 
nyckeltal måste denna data justeras för att få en rättvis bild av vinstutdelningens storlek. 
Detta då vinstutdelning aldrig kan vara negativ. Med detta som bakgrund ansåg 
författarna därför att direktavkastning är den mest passande uppskattningen av 
vinstutdelningens relativa storlek för denna studie.   

4.3.2	  Bolagsstorlek	  
I likhet med Al-Kuwari (2009, s. 47) valde författarna att uppskatta bolagsstorlek 
genom bolagets börsvärde. Det finns emellertid andra uppskattningar, exempelvis 
använde Daunfeldt et al. (2009, s. 13) logaritmen av antalet anställda. Valet att använda 
börsvärde som uppskattning av bolagsstorlek motiveras främst genom dess förekomst i 
tidigare studier (Fama & French, 2001; Al-Kuwari, 2009, s. 47; Yarram & Dollery, 
2015), och dess lättillgänglighet i de databaser som fanns tillgängliga för författarna. 
Börsvärdet inhämtades via Thomson Reuters Eikon.   

4.3.3	  Lönsamhet	  
Författarna valde att uppskatta lönsamhet genom nyckeltalet avkastning på totalt 
kapital. Detta nyckeltal inhämtades också via Thomson Reuters Eikon. Avkastning på 
totalt kapital beräknas i denna studie som: 
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𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =   
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  (𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡  𝑓ö𝑟𝑒  𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡  𝑜𝑐ℎ  𝑟ä𝑛𝑡𝑎)
𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  å𝑟𝑒𝑡  

 
Avkastning på totalt kapital är en vanlig typ av uppskattning på lönsamhet baserat på 
tidigare liknande studier (Fama & French, 2001; Amidu & Abor, 2006; Sharma, 2011). 
Avkastning på eget kapital hade också varit tillämpbart som uppskattning för 
lönsamhet. Emellertid använde få tidigare studier denna uppskattning för lönsamhet. 
Vidare beror avkastning på eget kapital till stor del på bolagens kapitalstruktur vilket 
kan ge en missvisande bild på lönsamheten. 
 

4.3.4	  Fritt	  kassaflöde	  
Det fria kassaflödet uppskattades som det fria kassaflödet per aktie. Anledningen till att 
det fria kassaflödet uppskattades i per aktie-form beror på att det var tillgängligt i denna 
form via Thomson Reuters Eikon. Penman (2013, s.155) beräknar fritt kassaflöde som 
operativt kassaflöde exklusive investeringar. I denna studie beräknas fritt kassaflöde per 
aktie, vilket leder till följande formel: 
 

𝐹𝑟𝑖𝑡𝑡  𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒  𝑝𝑒𝑟  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =
𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡  𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟  
  

4.3.5	  Tillväxtmöjligheter	  
Tillväxtmöjligheter uppskattades som bolagens P/B- tal. P står för bolagets 
marknadspris och B står för bolagets bokförda värde på det egna kapitalet (Brealey et 
al., 2014, s. 725). Marknadspriset uppskattades som det genomsnittliga priset under 
året. Vidare är tillämpning av P/B- tal som uppskattning av tillväxtmöjligheter vanligt 
förekommande bland tidigare studier inom området (Fama & French, 2001; Amidu & 
Abor, 2006; Yarram & Dollery, 2015). Som de tidigare kontrollvariablerna har även 
denna variabel inhämtas via Thomson Reuters Eikon. 

4.4	  Statistiska	  tester	  
Den data som samlats in har analyserats med hjälp av det statistiska programmet, 
STATA. Utförandet av de statistiska testerna började med att korrelationstesta 
variablerna för att sedan utföra regressionsanalyser. Utifrån detta prövades noll- samt 
alternativhypoteserna. Författarna utförde även tester för att se om 
multikollinearitetproblem existerar mellan de oberoende variablerna. Avslutningsvis 
utfördes ett Breusch-Pagan/ Cook- Weisberg test för att undersöka om det datan har 
problem med heteroskedasticitet. 

4.4.1	  Pearson	  Korrelationskoefficient	  
Korrelation mellan två variabler, är ett mått på det linjära sambandet som finns mellan 
variablerna (Lantz, 2009, s. 383). Det vanligaste måttet för att mäta korrelationen är 
genom korrelationskoefficienten. Fördelen med korrelationskoefficienten är att dessa 
värden har en övre- och undre gräns. Gränserna är uppskattade mellan -1 och +1. 
(Lantz, 2009, s. 385; Keller, 2005, s. 117) 
 
En korrelationskoefficient på -1 beskriver ett starkt och negativt linjärt samband, vilket 
innebär att datapunkterna ligger längst med en negativt sluttande regressionslinje. Den 
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motsatta korrelationskoefficienten, +1, visar på att det finns ett starkt positivt linjärt 
samband, vilket innebär att datapunkterna ligger längst med en upprättgående 
regressionslinje. Om värdet däremot är nära noll, är det linjära sambandet svagt och 
datapunkterna är då utsprida runt regressionslinjen och sambandet kan inte uppenbart 
påvisas. Det innebär antingen att det inte finns något samband eller att om samband 
finns är det inte linjärt. (Lantz, 2009, s. 385; Keller, 2005, s. 117) 
 
Författarna konstruerade en korrelationsmatris för att urskilja korrelationer mellan de 
oberoende variablerna. Detta gjordes för att undersöka om de oberoende variablerna 
uppvisade en hög korrelation mellan varandra. I avsnitt 4.4.4 multikollinearitet, 
förklaras detta mer ingående. För att se korrelationsmatrisen se Appendix, Tabell A4.   

4.4.2	  Regressionsanalys	  
Enligt Lantz (2009, s. 373) och Keller (2009, s. 578) är regressionsanalysen den 
viktigaste och mest använda statistiska metoden som analyserar samband mellan 
variabler. De menar att i denna form studeras utfallet på en viss variabel som i sin tur 
beror på en eller ett flertal andra variablers påverkan. Det finns två differentierade 
variabler, en beroende variabel och en oberoende variabel (Keller, 2009, s. 578). 
Beroende variabeln, Y, även kallad resultatvariabeln påverkas av en annan variabel 
(Keller, 2009, s. 578). Den påverkande variabeln benämns som den oberoende 
variabeln, X, även kallad den förklarande variabeln (Keller, 2009, s. 578). 
 
Syftet med regressionsanalysen är att (1) beskriva sambandet mellan variabler, (2) 
förutspå hur förändringar i en variabel påverkar utfallet för en annan variabel, (3) testa 
om det finns något samband mellan variabler, (4) skapa förståelse för hur viktiga olika 
variabler är när det gäller att förklara utfallet för en annan variabel. (Lantz, 2009, s. 373) 
 
Det finns två typer av regressionsanalyser, en enkel linjär regressionsanalys och en 
multipel linjär regressionsanalys. En enkel linjär regressionsanalys analyserar hur en 
beroende variabel är relaterad till en oberoende variabel. Emellertid är ofta ett flertal 
oberoende variabler relaterade till beroendevariabeln. (Lantz, 2009, s. 415) I detta fall är 
alternativet att använda sig av en multipel linjär regressionsanalys där ett flertal 
oberoende variabler inkluderas. Med en multipel linjär regressionsanalys går det att få 
ett bättre regressionssamband, en högre signifikans och ett högre förklaringsvärde 
(Lantz, 2009, s. 415). Ekvationen för en multipel regression är följande (Keller, 2005, s. 
627): 
 

𝑦 = 𝛽! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! + 𝛽!𝑥! +∙∙∙+𝛽!𝑥! + 𝜀 
 
Där: 
y = beroende variabel 
x= oberoende variabler 
𝛽 = koefficienterna 
k= antalet oberoende variabler 
𝜀 = slumpavvikelse  
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Denna studie har utgått ifrån en multipel linjär regressionsanalys. Detta då författarna 
undersöker ett flertal oberoende variablers påverkan på beroende variabeln, 
direktavkastning. Regressionsanalysen beräknades med hjälp av minsta-kvadratmetoden 
även kallad Ordinary Least Squares (OLS). Utifrån den ovanstående formel som 
beskrivits utformades därför studiens formel på följande sätt: 
 
 
𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣!,!!! = 𝛽! + 𝛽!𝑆𝑡. 𝑆!,! + 𝛽!𝑆𝑡.𝐾ö𝑛!,! + 𝛽!𝑆𝑡.Ä!,! + 𝛽!𝑆𝑡.𝑂!,! + 𝛽!𝑆𝑡.𝐴𝑘𝑡!,!

+ 𝛽!𝐷𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡!,! ++𝛽!𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒!,! +     𝛽!𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡!,! + 𝛽!𝐹𝐾𝐹!,!
+   𝛽!"𝑃/𝐵!,! +   𝜀!"!! 

 
Där: 
Direktav.= Direktavkastning för företag i vid tid t+1. 
St.S i, t = Antal styrelseledamöter för företag i vid tid t. 
St. Kön i, t = Andel kvinnliga styrelseledamöter för företag i vid tid t. 
St. Ä i, t = Genomsnittlig ämbetstid i styrelsen för företag i vid tid t. 
St. O i, t = Andel oberoende ledamöter för företag i vid tid t. 
St. Akt i,t = Styrelsens aktieinnehav för företag i vid tid t. 
Dualitet i, t = Dualitet för företag i vid tid t. 
Börsvärde i,t = Börsvärde för företag i vid tid t. 
Lönsamhet i,t = Avkastning på totalt kapital för företag i vid tid t. 
FKF i,t = Fritt kassaflöde per aktie för företag i vid tid t. 
P/B i, t = Marknadspris/eget kapital för företag i vid tid t. 

4.4.3	  Hypotesprövningar	  
En hypotesprövning är en statistisk princip som baseras och formuleras i nollhypoteser 
samt alternativhypoteser (Lantz, 2009, s. 215). I denna studie har det konstruerats ett 
tvåsidigt hypotestest. Enligt Keller (2005, s. 326, 342) är utförandet av ett tvåsidigt test 
baserat på en nollhypotes uttryckt; 𝐻:𝓊 = 0  samt en alternativhypotesen som 
uttrycks;  𝐻:𝓊 ≠ 0. Nollhypotesen uttrycker att de oberoende variablerna inte har någon 
effekt, det vill säga, att effekten är  noll. Alternativhypotesen däremot kan men måste 
inte förklara ett samband till de oberoende variablerna. (Keller, 2005, s. 326, 342) 
 
Hypotesprövningar måste emellertid utföras med en viss försiktighet då det kan uppstå 
två olika typer av fel. Dessa två kallas typ 1 fel och typ 2 fel. Typ 1 fel uppstår när en 
sann nollhypotes förkastas. Typ 2 fel däremot uppstår när en falsk nollhypotes inte 
förkastas.  (Keller, 2005, s. 326) 
 
För att kunna förkasta eller behålla uppsatta nollhypoteser eller eventuellt stödja 
alternativhypoteser, används p-värde. Ett lägre p-värde ger ett starkare stöd för att 
nollhypotesen inte är sann. Ett lågt p-värde, exempelvis ett p-värde som är mindre än 
0,05 påvisar ett starkt bevis för att nollhypotesen kan förkastas och att 
alternativhypotesen är sann (Keller, 2005, s. 333, 335). Med bakgrund till Kellers 
(2005, s. 335) argumentation har författarna valt en signifikansnivå på 0,05 vilket 
innebär att nollhypotesen förkastas om p-värdet är under 0,05. Följande noll- samt 
alternativhypoteser har utformats i denna studie, se Tabell 4.  
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Tabell	  4.	  Noll-‐	  och	  alternativhypoteser	  för	  varje	  enskild	  variabel	  

H0,1: Det finns ingen relation mellan styrelsestorlek och direktavkastning 
HA,1: Det finns en positiv relation mellan styrelsestorlek och direktavkastning 

H0,2: Det finns ingen relation mellan andelen oberoende styrelseledamöter och 
direktavkastning 
HA,2: Det finns en relation mellan andelen oberoende styrelseledamöter och 
direktavkastning 

H0,3: Det finns ingen relation mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 
direktavkastning 
HA,3: Det finns en relation mellan andel kvinnliga styrelseledamöter och 
direktavkastning 

H0,4: Det finns ingen relation mellan styrelsens ämbetstid och direktavkastning 
HA,4: Det finn en relation mellan styrelsens ämbetstid och direktavkastning 

H0,5: Det finns ingen relation mellan styrelsens aktieinnehav och direktavkastning 
HA,5: Det finns en negativ relation mellan styrelsens aktieinnehav och direktavkastning 

H0,6: Det finns ingen relation mellan dualitet och direktavkastning 
HA,6: Det finns en relation mellan dualitet och direktavkastning 

4.4.4	  Multikollinearitet	  
För att säkerställa att de oberoende variablerna inte förklarade samma variation utfördes 
ett multikollinearitetstest. När en multipel linjär regressionsmodell används är 
multikollinearitet ett vanligt problem (Lantz, 2009, s. 416). Multikollinearitetsproblem 
förekommer när två oberoende variabler är nära korrelerade med varandra. Detta kan 
indikeras om exempelvis regressionsmodellen inte visar sig vara signifikant men de 
enskilda variablerna var för sig är signifikanta. (Lantz, 2009, s. 416) Multikollinearitet 
innebär att det inte är möjligt att skilja på två korrelerade oberoende variablers effekt på 
beroendevariabeln. Detta skapar ett problem i resultaten. (Keller, 2005, s. 646) 
 
Författarna upprättade en korrelationsmatris i syfte att det skulle ge en indikation på 
multikollinearitetsproblem mellan studiens oberoende variabler (se Appendix, Tabell 
A4 för korrelationsmatris). En korrelation på 0,7 och uppåt ger en stark indikation på att 
det finns multikollinearitetsproblem (Walker & Maddan, 2009, s. 293). För att 
säkerställa att inga multikollinearitetsproblem existerar utfördes ett VIF-test. Ett värde 
på VIF (Variance Inflation Factor) som överstiger fyra betyder att 
multikollinearitetsproblem existerar (O´Brian, 2007, s. 674). 

4.4.5	  Heteroskedasticitet	  
Heteroskedasticitet innebär att när den oberoende variabelns värde ökar så minskar eller 
ökar variationen i beroende variabeln. Feltermerna är således inte konstanta då de 
förändras när den oberoende variabeln ökar. Om feltermerna blir systematiskt större 
eller mindre i takt med att den oberoende variabeln ökar finns det problem med 
heteroskedasticitet. (Baltagi, 2008, s. 82) Författarna har använt sig av en OLS- 
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regression för att uppskatta studiens oberoende variablers relation till beroende 
variabeln. OLS- regressionen utgår emellertid från ett antagande om homoskedasticitet 
(Yan & Su, 2009, s. 14-15). Om det existerar heteroskedasticitet vid utförande av en 
OLS-regression kommer standardfelet att uppskattas fel. Detta i sin tur kan leda till att 
signifikanstesterna inte blir korrekta (Berry & Feldman, 1985, s. 77-78). Med detta som 
bakgrund har författarna undersökt datan för heteroskedasticitet. Ett sätt att undersöka 
om det finns heteroskedasticitet i datan är genom att utföra ett Breusch-Pagan/ Cook- 
Weisberg test (Baltagi, 2008, s. 91). Om det påvisas att modellen har problem med 
heteroskedasticitet ämnar författarna att utföra en så kallad robust regressionsanalys i 
STATA. Denna form av regressionsanalys tar hänsyn till att heteroskedasticitet 
förekommer i modellen då det justerar feltermernas ojämna fördelning (Andersen, 2008, 
s. 1-2). Därmed anser författarna att det är lämpligt att uppskatta de oberoende 
variablernas relation till beroendevariabeln med hjälp av en robust regressionsanalys om 
Breusch-Pagan/ Cook- Weisberg testet skulle visa att det finns problem med 
heteroskedasticitet.    

4.5	  Kritik	  mot	  praktisk	  metod	  
Denna studie lider av stora bortfall på framförallt två variabler inhämtade från 
databaserna. Dessa två variabler är det fria kassaflödet och bolagens tillväxtmöjligheter. 
På grund av den begränsade tiden för uppsatsskrivandet fanns det ingen möjlighet att 
manuellt räkna fram bolagens fria kassaflöde och P/B-värden. Då möjligheten att själva 
räkna fram ovanstående nyckeltal saknades, stod valet mellan att exkludera dessa 
variabler helt eller ta med dem trots bortfallen. Eftersom tidigare studier har funnit att 
dessa nyckeltal relaterar till bolagens vinstutdelning valde författarna att inkludera 
dem.    
 
Vidare hanterade författarna stora mängder data manuellt vilket medförde en möjlig risk 
för felberäkningar. Författarna har varit så noggranna som möjligt vid genomgången av 
bolagens årsredovisningar. För att säkerställa att inga systematiska fel har begåtts sattes 
tydliga riktlinjer upp när det gäller data som kan vara svårtolkad, exempelvis 
ledamöternas aktieinnehav. Vidare utförde författarna stickprovskontroller på varandra 
för att säkerställa uträkningarnas tillförlitlighet. Författarna känner sig säkra på att datan 
som härrör styrelsen är korrekt återgiven i denna studie.  Emellertid går det inte utesluta 
att den mänskliga faktorn kan ha medfört vissa felaktigheter i de manuella 
uträkningarna. 
 
Styrelsevariabeln “ledamöters aktieinnehav” är emellertid författarnas uppskattning av 
vad de anser bör klassas som aktieinnehav. Se avsnitt 4.2.5 för författarnas uppskattning 
av ledamöternas aktieinnehav. Det hade varit möjligt att inkludera allt indirekt ägande 
som redovisades i bolagens årsrapporter. Detta hade varit enklare men direkt 
missvisande i enskilda fall. Då indirekt ägande ibland redovisades som ledamotens 
innehav i ett annat bolag än huvudbolaget skulle ledamöternas aktieinnehav kunna bli 
över 100 %. Detta är såklart en praktisk orimlighet och därför var författarna tvungna att 
göra någon slags begränsning av indirekt ägande. Författarna hade också eventuellt 
kunnat exkludera allt indirekt ägande. Detta skulle emellertid också bli missvisande då 
en relativt stor andel bolag angav direkt och indirekt aktieinnehav på ett aggregerat vis. 
Med tanke på omständigheterna ger författarnas uppskattning och definition av 
ledamöternas aktieinnehav en representativ bild över styrelsens ägande i bolaget.    
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Hanteringen av datan som inhämtats via databaserna Thomson Reuters Eikon och 
Thomson Reuters Datastream har genomförts noggrant. För att säkerställa 
datamaterialets tillförlitlighet gjordes stickprovskontroller. Med undantag för 
styrelsevariablerna överensstämde datan med författarnas egna uträkningar. 
Databaserna räknas dessutom som pålitliga källor, vilket gör att datan från databaserna 
kan anses vara tillförlitlig. 
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Kapitel	  5.	  Resultat	  
 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis kommer 
författarna att presentera den deskriptiva statistiken för dataurvalet. I den senare delen 
av kapitlet redovisas regressionsanalysens resultat som följs av ett test för 
heteroskedasticitet. Avslutningsvis presenteras den robusta regressionsanalysen för att 
säkerställa resultaten i studien. 
 
 

5.1	  Deskriptiv	  statistik	  
Inledningsvis ämnar författarna att presentera sammanfattande statistik för studiens 
data, det vill säga, deskriptiv statistik. Se Tabell 5 för deskriptiv statistik. Totalt sett 
gjordes 365 observationer på varje enskild variabel. Den deskriptiva statistiken visade 
rimliga värden angående variablernas medelvärde då inget av medelvärdena stod ut 
jämfört med vad som kan förväntas. Samma sak gäller variablernas maximala och 
minimala värden. Även om vissa höga värden förekom, exempelvis 66 % i avkastning 
på totalt kapital, är alla värden rimliga. Då datan inte bestod av märkbart orimligt höga 
eller låga värden valde författarna att inte justera datan på något vis. Urvalets 
direktavkastning hade ett medelvärde på cirka 3 % och sträckte sig hela vägen till 20 % 
för Tele 2 under 2010. Detta indikerar att investerare kan förvänta sig relativt stora 
skillnader mellan bolag när det kommer till policyer för vinstutdelning. När det kommer 
till de finansiella variablernas deskriptiva statistik fanns det inte så mycket att anmärka 
på. Det var emellertid relativt stor spridning på variabeln börsvärde. Detta förklaras 
genom att urvalet bestod av bolag som var börsnoterade på Stockholmsbörsens large 
cap- register under 2016 medan mätperioden avser perioden 2010 till 2014. Därmed var 
ett antal av bolagen väsentligt mindre under mätperioden än vad de är under 2016.   

 
Tabell	  5.	  Deskriptiv	  statistik	  

Variabel Obser Medelvärde Std. av Min. Max. 
Direktavkastning 365 0,03  2,107 0 0,202 
Styrelsestorlek 365 9,160 2,346 5 15 
Styrelsens 
oberoende 

365 0,863 0,102 0,5 1 

Andel kvinnliga 
styrelseledamöter 

365 0,259 0,120 0  0,6 

Styrelsens 
ämbetstid 

365 6,068 2,415 1 12,7 

Styrelsens 
aktieinnehav 

365 0,104 0,193 0 0,925 

Dualitet 365 0,587 0,490 0 1 
Börsvärde 
(mdkr) 

365 64,573 9,720 0,344 698,559 

Avkastning på 
totalt kapital 

365 0,074 9,666 -0,329 0,661 

Fritt kassaflöde 
per aktie 

365 0,042 7,171 -0,340 0,387 

P/B 365 2,919  2,585 0,511 27,602 
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Den genomsnittliga styrelsestorleken var förhållandevis stor på cirka nio ledamöter per 
bolag. Urvalets minsta styrelse inkluderade fem ledamöter. Det är nästan dubbelt så 
många ledamöter som minimumkravet på tre ledamöter (Kollegiet för svensk 
bolagsstyrning, 2015, s. 8). Den genomsnittliga andelen kvinnliga ledamöter i styrelsen 
var cirka 26 %. Förhållandevis stora skillnader mellan bolagen uppmättes då vissa 
företag inte hade en enda kvinna i styrelsen. Urvalets högsta uppmätta observation var 
Klövern som hade 60 % kvinnor i sin styrelse mellan 2012 och 2014. Den 
genomsnittliga ämbetstiden för alla bolag var cirka sex år under mätperioden. Här fanns 
det också relativt stora skillnader då styrelsens i Fingerprints hade en genomsnittlig 
ämbetstid på ett år under 2010 medan styrelsen i Securitas hade en genomsnittlig 
ämbetstid på 12,7 år under 2014. Vidare var majoriteten av ledamöterna oberoende i 
förhållande till bolagets ledning då cirka 83 % av alla ledamöter var oberoende. Några 
få bolag hade 100 % oberoende ledamöter i styrelsen medan det lägsta uppmätta värdet 
var 50 %. Detta är lägre än vad koden för svensk bolagsstyrning fastslår, då majoriteten 
av ledamöterna bör vara oberoende (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 8). 
Möjligtvis rådde speciella omständigheter för de två bolag som inte nådde upp till 
minimikravet. 
 
Stora skillnader återfanns mellan ledamöternas totala aktieinnehav bland olika bolag. I 
Melker Schörling AB ägde styrelseledamöterna tillsammans cirka 92 % av bolagets alla 
utestående aktier under samtliga åren som mätperioden avser. Detta var en stor kontrast 
jämfört med urvalets lägsta siffra på långt under 1 %. Avslutningsvis återfanns den 
verkställande direktörens som styrelseledamot i cirka 59 % av de observerade fallen.     

5.2	  Korrelation	  och	  multikollinearitet	  
För att kunna upptäcka om det kan föreligga problem med multikollinearitet, 
konstruerades en korrelationsmatris. Som tidigare nämnt, indikerar en korrelation på 0,7 
och uppåt problem med multikollinearitet. Korrelationsmatrisen indikerade inga direkta 
problem med multikollinearitet då högsta korrelationsvärdet mellan oberoende 
variablerna låg under 0,7 (Se Appendix, Tabell A4 för studiens korrelationsmatris). 
Emellertid hade variablerna “styrelsestorlek” och “börsvärde” en relativt hög 
korrelationskoefficient sinsemellan på cirka 0,44. Variablerna “P/B” och “avkastning på 
totalt kapital” hade också en korrelation med varandra på cirka 0,44.   
 
Även om inga värden översteg 0,7 ville författarna säkerställa sig om att det inte 
existerar problem med multikollinearitet. Därför konstruerades ett VIF-test. Som 
tidigare nämnt kan VIF-test användas för att vidare undersöka multikollinearitet mellan 
oberoende variablerna. Studiens VIF- test gav låga värden, långt under fyra. 
Styrelsestorlek uppnådde ett VIF-värde på 1,57 vilket var det högsta bland 
styrelsevariablerna. Se Appendix, Tabell A5 för alla oberoendevariablers VIF-värden. 
Därmed verkar studien sakna problem som härrör svårigheter med att skilja på de 
oberoende variablernas effekt på beroende variabeln. Till följd av detta exkluderas 
ingen oberoende variabel i studien. 
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5.3	  Regressionsresultat	  
Studiens regressionsresultat finns presenterade i Tabell 6. Modellen har en 
förklaringsgrad på 21 %. Det innebär att 21 % av variationen i direktavkastning kan 
förklaras av studiens oberoende variabler. Vidare är den justerade förklaringsgraden, 
som tar hänsyn till antalet oberoende variabler i modellen, 18,77 %. Därmed finns det 
ett flertal ytterligare variabler som kan förklara direktavkastningens storlek som inte har 
inkluderats i denna modell. Emellertid förklarar studiens modell en anständig del av 
variationen i direktavkastning. 
 
Styrelsestorlek hade ett relativt högt t-värde och ett p-värde under 0,05 vilket innebär att 
det har en positiv och signifikant relation till direktavkastning på en 5 % - 
signifikansnivå. Styrelsens oberoende hade en negativ och signifikant relation till 
direktavkastning. Vidare hade andel kvinnliga ledamöter en positiv och signifikant 
relation till bolagens direktavkastning. Däremot hade ledamöternas ämbetstid ingen 
signifikant relation till bolagens direktavkastning. Styrelsens aktieinnehav och den 
verkställande direktörens dualitet hade båda en negativ och signifikant relation till 
direktavkastningen. De finansiella variablerna var i mindre mån signifikanta än 
variablerna som härrör till styrelsen. Börsvärde, avkastning på totalt kapital, fritt 
kassaflöde per aktie har alla en positiv relation till direktavkastning, emellertid var inga 
av dessa variabler signifikanta på en 5 % -signifikansnivå. Däremot har bolagens P/B- 
tal en negativ och signifikant relation till bolagens direktavkastning.   
 
 

Tabell	  6.	  Regressionsresultat	  

Direktavkastning Koef. Std. Err t-värde P- värde 

Styrelsestorlek 0,195 0,053 3,67 0,000 

Andelen oberoende styrelseledamöter -2,335 1,154 -2,02 0,044 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2,755 0,897 3,07 0,002 

Styrelsens ämbetstid -0,032 0,044 -0,71 0,477 

Styrelsens aktieinnehav -1,564 0,607 -2,58 0,010 

Dualitet -1,002 0,245 -4,09 0,000 

Börsvärde (mnkr) 0,002 0,001 1,83 0,069 

Avkastning på totalt kapital 0,016 0,120 1,32 0,187 

Fritt kassaflöde per aktie 0,026 0,015 1,78 0,076 

P/B -0,192 0,045 -4,27 0,000 

    Not. Observationer: 365; R squared: 0,2100; R- adjusted: 0,1877 
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5.4	  Test	  av	  Heteroskedasticitet	  
Breusch- Pagan/ Cook- Weisberg test för heteroskedasticitet utfördes för att undersöka 
om modellen har problem med heteroskedasticitet. Resultatet av testet påvisade ett Chi2 
på 20,52 och ett p-värde på 0,000. Eftersom p- värdet var lågt går det att förkasta 
nollhypotesen att variansen i feltermerna är konstanta. Därmed verkar modellen lida av 
problem med heteroskedasticitet. På grund av detta genomfördes en robust regression 
som tar hänsyn till att heteroskedasticitet förekommer då den justerar feltermernas 
ojämna fördelning.   

5.5	  Robust	  regression	  
Den robusta regressionen gör att börsvärde nu får en signifikant och positiv relation till 
bolagens direktavkastning. Se Tabell 7 för den robusta regressionen. I övrigt var det inte 
mycket som förändrades jämfört med den tidigare utförda OLS- regressionen. Alla 
oberoende variabler som var signifikanta på en 5 % -signifikansnivå vid OLS-
regressionen är fortfarande det. Koefficienterna förändrades inte nämnvärt och 
detsamma gällde variablernas t-värden och p-värden. Då den robusta regressionen tar 
hänsyn till förekomsten av heteroskedasticitet kommer studiens resultat att analyseras 
utifrån den robusta regressionen.    
 

Tabell	  7.	  Robusta	  regressionsresultat	  

Direktavkastning Koef. Robust Std. Err t-värde P- värde 

Styrelsestorlek 0,195 0,042 4,610 0,000 

Andelen oberoende styrelseledamöter -2,335 1,139 -2,050 0,041 

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2,755 0,783 3,520 0,000 

Styrelsens ämbetstid -0,032 0,039 -0,810 0,421 

Styrelsens aktieinnehav -1,564 0,493 -3,180 0,002 

Dualitet -1,002 0,275 -3,640 0,000 

Börsvärde (mnkr) 0,002 0,001 2,870 0,004 

Avkastning på totalt kapital 0,016 0,011 1,390 0,164 

Fritt kassaflöde per aktie 0,026 0,017 1,530 0,128 

P/B -0,192 0,056 -3,410 0,001 

Not. Observationer: 365; R- squared: 0,2100 
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Kapitel	  6.	  Analys	  
 
I detta kapitel kommer en analys att utföras utifrån studiens robusta regressionsanalys. 
De uppsatta hypoteserna kommer att analyseras och diskuteras utifrån 
resultaten.  Resultaten i denna studie kommer att jämföras och analyseras utifrån 
tidigare forskning och teori som presenterades i kapitel 3. Tonvikten i analysen ligger 
på styrelsevariablerna men de finansiella kontrollvariablerna kommer också kortfattat 
att analyseras. 
 
	  

6.1	  	  Styrelsestorlek	  
Resultatet i denna studie visade att styrelsestorlek hade en positiv och signifikant 
relation till bolagens direktavkastning. Därmed går det att förkasta nollhypotesen, H0,1. 
Studiens resultat indikerar att när antalet styrelseledamöter ökar påverkas 
utdelningsstorleken positivt. T-värdet på 2,61 är högt och signifikant skilt ifrån noll. P-
värdets resultat på 0,000 är långt under 0,05. Koefficienten på 0,195 indikerar att om 
styrelsen i genomsnitt ökar med en styrelsemedlem borde direktavkastningen öka med 
cirka 0,2 %. I enlighet med tidigare forskning är resultaten något oväntade då Eisenberg 
et al. (1998) fann en negativ och signifikant relation mellan de två variablerna. Varken 
Abdelsalam et al. (2008) eller Yarram och Dollery (2015) ger heller stöd åt studiens 
resultat då styrelsestorlek inte hade en signifikant relation med vinstutdelning i deras 
studier. 
 
Stöd för studiens resultat finns emellertid att erhålla från tidigare teoretisk 
argumentation, se Figur 2. I enlighet med tidigare teoridel är stora styrelser förknippade 
med ineffektivitet (Lipton & Lorsch, 1992, s. 15-17; Jensen, 1993, s. 865), vilket 
implicerar höga agentkostnader och höga vinstutdelningsnivåer. Studiens resultat ger 
stöd åt ovanstående argumentation då fler ledamöter verkar ge upphov till en ökad risk 
för att aktieägare utnyttjas av ledningen, vilket i sin tur återspeglas av högre 
vinstutdelning för att dämpa agentkostnaderna. Därmed kan studiens avvikande resultat, 
jämfört med tidigare empirisk forskning, delvis förklaras genom teoretiska 
utgångspunkter som härrör styrelsestorlek och dess effektivitet utifrån ett 
agentkostnadsperspektiv. 

Andra aspekter som bör tas i beaktning vid en analys av resultatet är de kulturella 
skillnader som enligt Hofstede et al. (2011, s. 176-180) finns mellan länder. Den 
tidigare empiriska forskningen är bland annat utförd i Egypten och Australien. 
Skillnader i hur människor agerar och arbetar i gruppsituationer mellan dessa länder och 
Sverige kan tänkas ge olika utslag i vinstutdelningspolicyer. Ytterligare en orsak till 
studiens unika resultat kan härstamma från inkludering av arbetstagarrepresentanter i 
svenska styrelser. Detta kan medföra att den genomsnittliga storleken på styrelsen är 
större än övriga länder vilket i sin tur kan influera resultatet. 

6.2	  Andelen	  oberoende	  styrelseledamöter	  
Andel oberoende styrelseledamöter hade, något förvånande, en negativ och signifikant 
relation till bolagens direktavkastning. Resultatet påvisade ett p-värde på 0,041 och ett 
t-värde på -2,05. Därmed kan nollhypotesen, H0,2, förkastas. Det indikerar att när 
andelen oberoende styrelseledamöter ökar påverkas utdelningsstorleken negativt. 
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Studiens resultat överensstämmer med Bhatala och Raos (1995) resultat. De fann också 
en negativ relation mellan styrelsens oberoende och utdelningsstorleken. Emellertid 
indikerar majoriteten av tidigare empirisk forskning att styrelsens oberoende har en 
positiv påverkan på vinstutdelningen (Setia- Atmajas, 2010; Sharma, 2011; Yarram & 
Dollery, 2015). En förklaring till varför denna studie har erhållit resultat som skiljer sig 
från tidigare forskning kan vara Sveriges tämligen stränga bestämmelser rörande 
styrelseledamöters oberoende. Då en majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i 
förhållande till ledningen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2015, s. 8), innebär det 
att alla styrelser i Sverige är förhållandevis oberoende. Därmed har sannolikt svenska 
styrelser en annan utgångspunkt jämfört med utländska styrelser och detta i sin tur kan 
influera hur ytterligare oberoende ledamöter påverkar vinstutdelningen. Vidare kan 
olika länder ha olika definitioner över vad som klassas som en oberoende ledamot vilket 
också kan ge upphov till skillnader.  
          
Studiens resultat stödjer att inkludering av oberoende ledamöter minskar agentkostnader 
vilket i sin tur minskar efterfrågan på vinstutdelning (se Figur 4). Då oberoende 
styrelseledamöter förutsätts vara bättre på att övervaka ledningen (Linck et al., 2008, s. 
310; Johnson et al., 1993), borde risken att ledningen använder bolagets pengar på ett 
ansvarslöst sätt minska. Detta i sin tur minskar aktieägares efterfrågan på vinstutdelning 
vilket i slutändan leder till minskade vinstutdelningsnivåer. Vidare stödjer resultatet 
också Bhatala och Raos (1995) argumentation om att vinstutdelning och oberoende 
ledamöter är en form av substitut för att minska agentkostnader. Därmed borde en hög 
andel oberoende ledamöter leda till låga vinstutdelningsnivåer och vice versa, vilket 
stöds av studien. 
 
Den andra argumentationen om hur oberoende ledamöter bör påverka bolagens 
vinstutdelning verkar således inte stämma (se Figur 3). Detta resonemang utgår från att 
då oberoende ledamöter är närmare lierad med aktieägare (Johnson et al., 1993, s. 35-
36), bör de vara mer villiga att vidta åtgärder för att minska agentkostnader. Då 
agentkostnader minskas genom vinstutdelning (Rozeff, 1982; Brunarski et. al., 2005), 
bör därför oberoende ledamöter ha en positiv påverkan på bolagens vinstutdelning. 
Avslutningsvis kan studiens resultat därmed förklaras utifrån det teoretiska 
resonemanget att oberoende ledamöter minskar aktieägares efterfrågan på 
vinstutdelning då de oberoende ledamöternas kontrollmekanism minskar förekomsten 
av agentkostnader.   

6.3	  Andel	  kvinnliga	  styrelseledamöter	  
Andel kvinnliga styrelseledamöter hade en positiv och signifikant relation till bolagens 
direktavkastning. Resultatet påvisade ett t-värde på 3,52 och p-värdet 0,000.  Därmed 
kan nollhypotesen, H0,3, förkastas.  Detta tyder på att när andelen kvinnliga 
styrelseledamöter ökar påverkas utdelningsstorleken positivt då allt annat är lika. 
Resultatet överensstämmer med Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015) resultat som 
påvisade en positiv och signifikant relation mellan andelen kvinnor i styrelsen och 
bolagens vinstutdelning. McGuinness et al. (2015) erhöll dock ingen signifikant relation 
mellan andelen kvinnor i styrelsen och bolagens vinstutdelning. Skillnader i resultat 
mellan studierna kan bero på kulturella olikheter. McGuinness et al. (2015) studie är 
utförd i Kina medan Pucheta- Martinez och Bel Oms (2015) studie är utförd i Europa i 
likhet med denna studie. Därmed kan kulturella aspekter mellan dessa två världsdelar 
förklara delar av variationen i resultaten. 
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Resultatet stödjer också det teoretiska resonemanget som förs i Figur 5. Det vill säga att 
kvinnliga ledamöter verkar i högre utsträckning än män för att minska agentkostnader. I 
likhet med Pucheta- Martinez och Bel- Oms (2015, s. 4-5) resonemang, tyder resultatet 
på att kvinnliga ledamöter innebär en starkare kontrollmekanism av ledningen vilket i 
sin tur tar sig uttryck i högre vinstutdelningsnivåer. Därmed framstår det som att 
förekomsten av kvinnliga ledamöter inte självverkande minskar agentkostnaderna, 
vilket var argumentationen som framfördes i Figur 6. Snarare tyder resultatet på att 
kvinnliga ledamöter, genom deras egenskaper, verkar för att minska agentkostnader. 
Vilket tar sig i uttryck i ökade nivåer av vinstutdelning, då vinstutdelning är ett verktyg 
för att minska agentkostnader (Rozeff, 1982; Brunarski et al., 2005). Huruvida om 
högre direktavkastning är något som efterfrågas av alla typer av aktieägare är 
diskuterbart (Graham & Kumar, 2006). Med detta i åtanke tyder emellertid studiens 
resultat på att kvinnliga ledamöter i högre utsträckning än män, är beredda att vidta 
åtgärder för att minska risken för att aktieägares pengar utnyttjas av ledningen. Detta 
stöds alltså av studiens resultat då andel kvinnliga styrelseledamöter hade en positiv 
relation till direktavkastning. 

6.4	  Styrelsens	  ämbetstid	  
Styrelsens ämbetstid hade en negativ relation till bolagens direktavkastning, emellertid 
var resultatet inte signifikant. Resultatet visade ett t-värde på -0,810 och ett p-värde på 
0,421.  Författarna kan därför inte förkasta nollhypotesen, H0,4. Därmed verkar inte 
styrelsens ämbetstid påverka utdelningsstorleken. Sharmas (2011) studie visar dock på 
motsägande resultat då han fann en positiv och signifikant relation mellan 
styrelseledamöternas ämbetstid och bolagens tendens att betala vinstutdelning. 
Skillnader i resultaten kan bero på studiernas olika uppskattning av variabeln ämbetstid. 
Emellertid överensstämmer studiens resultat med Van Pelts (2013) studie då han också 
fann att styrelsens ämbetstid inte var signifikant relaterat med bolagens vinstutdelning. 
Då resultatet inte är signifikant ger det inte heller stöd åt tidigare teoridel som indikerar 
att styrelsens ämbetstid bör influera aktieägares agentkostnader.   

6.5	  Styrelsens	  aktieinnehav	  
Styrelseledamöternas aktieinnehav hade en negativ och signifikant relation till bolagens 
direktavkastning. Resultaten visade t-värdet -3,18 och ett p-värde på 0,002. Därmed kan 
författarna förkasta nollhypotesen, H0,5. Detta indikerar att när styrelsens aktieinnehav 
ökar påverkas utdelningsstorleken negativt.  Tidigare forskning fick dock motsatta 
resultat då McGuinnes et al. (2015) fann att styrelsens aktieinnehav hade en positiv och 
signifikant relation till utdelningsstorleken. Den studien är emellertid utförd i Kina och 
därmed kan deras lagstiftning som härrör ägandestruktur också påverka resultatets 
utgång vilket kan förklara dessa skillnader. 
 
Studiens resultat är emellertid i linje med vad Principal- agent teorin föreslår bör hända 
om styrelseledamöternas aktieinnehav ökar (Se Figur 9). Då separationen mellan ägare 
och beslutsfattare är ursprunget till agentkostnadernas existens (Jensen & Meckling, 
1976, s. 312-313), innebär det att styrelsens aktieinnehav medverkar till lägre 
agentkostnader. Då förekomsten av låga agentkostnader ger upphov till låga 
vinstutdelningsnivåer (Rozeff, 1982, s. 254-255), borde ledamöternas aktieinnehav ha 
en negativ påverkan på utdelningsstorleken. Studiens resultat indikerar detta och 
därmed minskas alltså aktieägarnas agentkostnader i takt med att styrelseledamöternas 
aktieinnehav ökar. 
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6.6	  Dualitet	  
Den verkställande direktörens dualitet hade en negativ och signifikant relation till 
bolagens direktavkastning. Resultaten visade t-värdet -3,64 och ett p-värde på 0,000. 
Nollhypotesen, H0,6, kan därför förkastas. Detta tyder på att när Vd:n sitter i styrelsen 
påverkas utdelningsstorleken negativt. Resultatet skiljer sig från tidigare empirisk 
forskning då inga tidigare signifikanta resultat har återfunnits som härrör Vd:ns dualitet 
och dess relation till vinstutdelning (Yarram & Dollery, 2015; McGuinness et al., 2015). 
Emellertid stödjer resultatet att dualitet innebär försämrade incitament för styrelsen att 
minska agentkostnader (se Figur 10). I enlighet med Pi och Timmes (1993, s. 515- 516) 
resonemang vidtar, en styrelse med dualitet, i lägre grad åtgärder för att minska 
agentkostnader. Då vinstutdelning används för att minska agentkostnader (Rozeff, 
1982), kommer en sådan styrelse att föreslå förhållandevis låga vinstutdelningsnivåer. 
Denna studie ger stöd åt detta resonemang då resultatet visade att dualitet hade en 
negativ relation till vinstutdelningens storlek. Därmed är det sannolikt att dualitet 
försvagar styrelsens incitament att vidta åtgärder för att minska exploateringen av 
aktieägare vilket återspeglas av lägre vinstutdelningsnivåer. 

6.7	  Analys	  av	  kontrollvariabler	  
De finansiella variablerna kommer att analyseras då de medverkar i studien för att 
säkerställa att styrelsevariablerna förklarar skillnaden i bolagens vinstutdelning. Detta 
så att ingen underliggande kontrollvariabel istället förklarar storleken på 
vinstutdelningsnivån.  
 
Enligt den robusta regressionsanalysens resultat har börsvärde fått en positiv och 
signifikant relation till bolagens direktavkastning. Detta skiljer sig från OLS- 
regressionens resultat då börsvärde inte visade någon signifikant relation till 
direktavkastningen, vilket kan vara en produkt av problem med heteroskedasticitet. Det 
robusta resultatet överensstämmer med tidigare forskning som påvisade en positiv och 
signifikant relation mellan bolagsstorlek och utdelningsstorlek (Fama & French, 2001; 
Al-Kuwari, 2009; Yarram & Dollery, 2015). Studiens resultat indikerar därmed att 
större bolag tenderar att betala högre vinstutdelning. 
 
Studiens robusta resultat påvisade ingen signifikant relation mellan avkastning på totalt 
kapital och bolagens direktavkastning. Detta skiljer sig från tidigare studier i området, 
som påvisade en positiv och signifikant relation mellan lönsamhet och vinstutdelning 
(Fama & French, 2001; Amidu & Abor, 2006; Al-Kuwari, 2009). Vidare påvisade fritt 
kassaflöde per aktie ingen signifikant relation till bolagens direktavkastning. Detta är 
inte i enlighet med Amidu och Abors (2006) studie som påvisade en positiv och 
signifikant relation mellan fritt kassaflöde och vinstutdelning. Skillnaderna mellan 
studiernas resultat kan bero på en mängd olikheter som existerar mellan svenska företag 
och afrikanska företag. 
 
P/B- talet påvisade en negativ och signifikant relation till bolagens direktavkastning. 
Detta är i enlighet med tidigare forskning som påvisade en negativ och signifikant 
relation mellan bolagens tillväxtmöjligheter och dess vinstutdelning (Fama & French, 
2001; Amidu & Abor, 2006; Yarram & Dollery, 2015). Detta kan bero på att bolag med 
goda tillväxtmöjligheter återinvesterar i bolaget och därmed är vinsutdelningsnivåerna 
relativt låga för dessa företag. 
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Kapitel	  7.	  Slutsats	  
 

Detta kapitel ämnar sammanfatta studiens resultat och svara på studiens 
problemformulering. En presentation av studiens teoretiska och praktiska bidrag utförs. 
Avslutningsvis rekommenderas framtida forskning inom området. 
 
	  

7.1	  Slutsats	  
Denna studie var avsedd att undersöka om det finns något samband mellan styrelsens 
sammansättning och bolagens vinstutdelning bland large cap- bolag börsnoterade på 
Nasdaq OMX Stockholm. Studiens problemformulering var därför följande: Finns det 
ett samband och i så fall hur ser sambandet ut mellan styrelsens sammansättning och 
vinstutdelningens storlek för svenska large cap- bolag, börsnoterade på Nasdaq OMX 
Stockholm? 
 
Studien baserades på ett icke-sannolikhetsurval på 77 large cap- bolag börsnoterade på 
Stockholmsbörsen under en femårig tidsperiod mellan 2010 och 2014.  Studien 
undersökte följande sex styrelsevariabler: styrelsestorlek, andelen oberoende 
styrelseledamöter, andel kvinnliga ledamöter, styrelsens ämbetstid, styrelsens 
aktieinnehav samt dualitet. Vidare användes ett antal kontrollvariabler i syfte att ge ett 
så rättvisande resultat som möjligt. Dessa kontrollvariabler var bolagsstorlek, 
lönsamhet, fritt kassaflöde och tillväxtmöjligheter. För att kunna besvara 
frågeställningen har den insamlade datan analyserats med ett flertal statistiska tester. 
Dessa tester inkluderar en regressionsanalys, test för multikollinearitetsproblem, test för 
heteroskedasticitet, samt en robust regressionsanalys. Detta för att få ett korrekt och 
pålitligt resultat. 
 
Baserat på studiens resultat verkar det finnas ett samband mellan styrelsens 
sammansättning och vinstutdelningens storlek för svenska large cap- bolag, 
börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholm. Resultaten påvisade att styrelsestorlek och 
andel kvinnliga ledamöter hade en positiv och signifikant relation till bolagens 
direktavkastning. Detta indikerar därmed att storleken på bolagens vinstutdelning ökar i 
takt med att styrelsen blir större samt om andelen kvinnliga ledamöter ökar. Andelen 
oberoende styrelsemedlemmar, styrelsens aktieinnehav och dualitet påvisade en negativ 
och signifikant relation till bolagens direktavkastning. Detta antyder att 
vinstutdelningsstorleken minskar i takt med att andelen oberoende ledamöter ökar. 
Vinstutdelningsstorleken verkar också minska då styrelsens aktieinnehav ökar och om 
den verkställande direktören återfinns i styrelsen. Den enda styrelsevariabeln som inte 
visade någon signifikant relation till bolagens direktavkastning var ämbetstid. Därmed 
verkar inte styrelseledamöternas ämbetstid ha någon påverkan på bolagens 
vinstutdelningsstorlek. Avslutningsvis tenderade studiens resultat att kunna förklaras 
utifrån Principal- agent teorin, då många av variablerna påvisade relationer som 
förväntas i enlighet med denna teori.    
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7.2	  Teoretiskt	  och	  praktiskt	  bidrag	  
Studiens syfte var att undersöka om styrelsens sammansättning relaterar, och i så fall 
hur, med företagens vinstutdelning på den svenska börsen. Syftet har uppfyllts då 
studien ger svar på om och hur de valda styrelsevariablerna relaterar till bolagens 
vinstutdelning. Studiens resultat bidrar på olika sätt till investerare, lagstiftare och 
svenska bolag. Resultaten kan bidra med information till engagerade investerare på den 
svenska börsen. Detta då investerare och institutioner kan ha olika investeringsstrategier 
som bygger på bolagens vinstutdelningsnivåer, vilket gör det intressant för investerare 
att urskilja faktorer som påverkar vinstutdelningsnivåerna. Genom att ta hänsyn till 
studiens resultat kan investerare exempelvis välja att investera i bolag vars styrelser är 
stora och har en hög andel kvinnliga styrelseledamöter i syfte att öka chanserna för att 
erhålla högre nivåer av vinstutdelning.  Det kommer även ge ett visst praktiskt bidrag 
till bolagen på den svenska marknaden, då ledningen och styrelser kan ta del av 
informationen. De får en insyn i vilka konsekvenser styrelsesammansättningen kan ha 
på vinstutdelningsnivåerna. Även lagstiftare kan nyttja studiens resultat då 
vinstutdelning är ett viktigt medium för värdeöverföringar mellan bolag och ägare. 
Detta i sin tur gör det intressant för lagstiftare att veta hur deras regleringar rörande 
styrelsens sammansättning påverkar bolagens vinstutdelningsnivåer. Exempelvis finns 
det en aktuell debatt om könskvoteringar i svenska styrelser och därmed kan studiens 
resultat ge en indikation på vilken effekt en sådan reglering skulle ha på 
vinstutdelningsnivåerna. 
 
Det har sedan tidigare funnits tvetydig och begränsad internationell forskning inom 
området och denna studie bidrar till att skapa en ökad kunskap inom 
vinstutdelningsområdet och relaterade variabler. Eftersom den tidigare forskningen är 
internationell är det svårt att dra paralleller till Sverige. Detta baserat på Hofstede et al. 
(2011) argumentation om relevansen med kulturella skillnader mellan länder. Då ingen 
liknande tidigare undersökning har utförts i Sverige bidrar studien med viktig 
information och kunskap inom forskningsområdet. Därmed fungerar studiens resultat 
som en slags referenspunkt till framtida svensk forskning inom området. 

7.3	  Framtida	  forskning	  
Denna studie har undersökt hur styrelsevariabler korrelerar med vinstutdelning. 
Undersökningen har baserats på sex styrelsevariabler och därtill fyra kontrollvariabler. 
Ursprungligen var det ytterligare variabler som författarna ansåg relevanta att undersöka 
i studien men på grund av studiens tidsbegränsning uteslöts dessa. I framtida forskning 
kan styrelsevariabler som härrör ägandestruktur undersökas. Exempelvis om företaget 
är familjeägt eller ägt via institutioner. Vidare kan även variabler som ålder och 
nationalitet på styrelsemedlemmar vara relevanta att undersöka i relation till 
vinstutdelning. Gällande kontrollvariabler har tidigare forskning påvisat finansiella 
variabler och dess relation till vinstutdelning. Denna studie undersökte fyra stycken 
finansiella kontrollvariabler; bolagsstorlek, lönsamhet, fritt kassaflöde samt 
tillväxtmöjligheter. Därför kan det varit relevant att undersöka ytterligare finansiella 
variabler som kan påverka vinstutdelningsstorleken. Exempelvis kan variabler som 
bolagsrisk eller skuldsättningsgrad tänkas påverka vinstutdelningsstorleken och kan 
därmed vara relevant att inkludera i framtida forskning. 
 
Ytterligare en rekommendation för framtida forskning är att inkludera small- och mid- 
cap bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm, då denna studie riktade sig enbart mot 
large cap- bolag. Tidsperioden för denna studie begränsades till fem år, förslaget till 
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framtida forskning är att expandera denna tidsperiod. En avslutande rekommendation 
till framtida forskning är att utföra en kvalitativ undersökning. Med hjälp av intervjuer 
går det att utforska och ta reda på hur och varför styrelseledamöterna fattar de beslut 
som de gör angående vinstutdelning.  
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Kapitel	  8.	  Sanningskriterier	  och	  etiska	  
överväganden	  
 
Det är viktigt att författarna förhåller sig till de kvalitetskriterier som en studie bör 
beakta. Därför kommer detta avslutande kapitel förhålla sig till och diskutera 
sanningskriterierna; reliabilitet, validitet och replikation som måste uppfyllas i en 
vetenskaplig studie. Avslutningsvis kommer även studiens etiska överväganden att 
diskuteras. 
 
	  

8.1	  Sanningskriterier	  
I den undersökning som utförs måste mått, parametrar, mätinstrument, test och 
undersökningsmetoder vara reliabla och valida för att vara lämpliga i utförandet av en 
studie (Ejvegård, 2009, s. 77). En kvantitativ undersökning är baserad på numerisk data 
och undersökningen ska vara objektiv. Mätinstrumenten ska säkerställas och klara 
kriteriet för validitet och reliabilitet. Detta för att säkerställa att de representeras på ett 
korrekt sätt och inte enligt forskarens egna preferenser. (Denscombe, 2003, s. 234) Det 
finns tre kriterier för bedömning av samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är 
reliabilitet, validitet och replikation. (Bryman, 2011, s. 50) 

8.1.1	  Reliabilitet	  
Reliabilitet används ofta i kvantitativa undersökningar då forskare är primärt intresserad 
huruvida den insamlade datan är tillförlitlig (Bryman, 2011, s. 49). Reliabilitet tillämpas 
när tillförlitligheten av mått är konsekventa och logiska (Ejvegård, 2009, s. 77-78). 
Detta kriterium menar att mätinstrumenten ska vara neutrala och mäta samma resultat 
när de används vid ett nytt tillfälle (Denscombe, 2003, s. 273-274). En del av 
reliabiliteten är stabilitet, som menar att måttet ska vara stabilt över tid, så pass att 
måttet inte fluktuerar för det urval forskaren valt. (Bryman, 2011, s. 160-161) 
 
Reliabilitet är ett viktigt kriterium i kvantitativa studier och tillförlitligheten bör vara 
hög. Författarna anser att studiens tillförlitlighet är hög. I undersökningen har large cap- 
bolag listade på Nasdaq OMX Stockholm undersökts. Variablerna som härrör styrelsen 
har samlats in manuellt via bolagens egna årsredovisningar, vilket författarna anser vara 
tillförlitliga. Datan kommer inte att fluktuera över tid utifrån det icke- sannolikhetsurval 
som studien baserats på. Den inhämtade datan bör generera exakt samma resultat om 
studien utförs vid ett nytt tillfälle. Författarna har, som tidigare nämnt, delat upp den 
manuella datainsamlingen av styrelsevariablerna mellan varandra. På grund av detta 
utfördes stickprovskontroller för att öka tillförlitligheten i den manuella insamlingen av 
datan. Datainsamlingen av studiens kontrollvariabler anses även den vara tillförlitlig, då 
den samlats in via universitetsbibliotekets databaser. Författarna utförde även där 
stickprovskontroller på data insamlad från databaserna mot bolagens årsredovisningar 
för att kontrollera att datan är korrekt. Detta utfördes för att öka tillförlitligheten i 
datainsamlingen. 
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8.1.2	  Validitet	  
Kriteriet för validitet påvisar om studien ämnar mäta vad som är relevant att mäta i 
situationen (Saunders et al., 2009, s.157; Ejvegård, 2009, s.80). Med validitet menas att 
datan reflekterar sanningen och verkligheten. Studien måste framställa rättvisa resultat. 
Data och insamlingen av datan ska vara pålitlig, ärlig och riktat till studiens primära 
mål. (Denscombe, 2003, s. 301) 
 
Det finns olika delar av validitet, bland annat, intern validitet och extern validitet. Intern 
validitet påvisar om huruvida en slutsats som rymmer orsakssamband mellan variabler 
är hållbara. Det vill säga, om det är den oberoende variabeln som påverkar den 
beroendevariabeln eller om det finns någon underliggande faktor som påverkar. 
(Bryman, 2011, s. 50, 168) Det primära i denna studie var att de variabler som valts ut 
på något sätt är relaterade till vinstutdelning. De undersökta variablerna har valts utifrån 
tidigare vetenskaplig forskning som påvisar relevansen av varje enskild styrelsevariabel. 
Kontrollvariablerna valdes även dem utifrån tidigare vetenskaplig forskning. Dessa 
valdes noggrant ut då de är variabler som har visat sig relatera till bolagens 
vinstutdelning. Därför kan den interna validiteten i studien anses vara god. 
 
Extern validitet, är en form av validitet som väcker frågan huruvida resultaten från en 
undersökning kan generaliseras. Det är av denna orsak som forskare vaksamt och 
noggrant gör urvalet så att det är representabelt och generaliserbart utifrån populationen. 
(Bryman, 2011, s. 51, 168-169) Då studien inkluderade i stort sett samtliga svenska 
large cap- bolag kan generaliserbarheten rörande denna kategori bolag anses vara hög. 
Studiens resultat kan även till viss del generaliseras på stora företag i länder med 
liknade system och lagar som Sverige, exempelvis de nordiska länderna.   

8.1.3.	  Replikation	  
För att en studie ska vara replikerbar ska undersökningen kunna upprepas (Bryman, 
2011, s. 50) En viktig del i en kvantitativ forskning är replikationen. Det är viktigt att 
noggrant beskriva vilket tillvägagångssätt som utförts i studien så att det finns en 
möjlighet för andra forskare att replikera undersökningen. (Bryman, 2011, s. 169-170) 
Om en replikation är omöjlig att reproduceras, går det att ifrågasätta resultatets validitet 
(Bryman, 2011, s. 169). 
 
Författarna har ämnat att tydligt och noggrant förklara tillvägagångssättet som utförts i 
studien. Därför är varje del av processen tydligt beskriven för att underlätta för läsaren 
att följa processens gång och hur författarna gått tillväga. Den data som författarna har 
använt sig av är också lättillgänglig via årsredovisningar och databaser. Därmed bör 
studien anses vara replikerbar.  
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8.2	  	  Etiska	  överväganden	  
Etiska övervägande har vidtagits under arbetets gång. Under studiens process har etiska 
aspekter beaktats då lagar och regler gällande datainsamlingen har respekterats. 
Insamlingen av data har gjorts via publika informationskällor och ingen privat eller 
sekretessbelagd information har använts. Författarna vill klargöra en aspekt av studien 
som kan anses vara oetisk. Detta rör datainsamlingen av styrelsevariabeln “andel 
kvinnliga styrelseledamöter”. Då uppgifter om styrelsemedlemmarnas kön aldrig stod 
uttryckligen har författarna själva könskategoriserat personerna i styrelsen. Detta 
gjordes via namn och bilder som var tillgängliga via bolagens årsredovisningar. Det kan 
upplevas oetiskt att könskategorisera personer utan deras vetskap, när det inte tydligt 
framgår hur de själva könskategorisera sig. Emellertid saknades andra alternativ för 
insamlingen av datan rörande variabeln “andel kvinnliga ledamöter”. I övrigt upplever 
författarna att studien inte har några etiska tvivelaktigheter.  
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Appendix	  
	  
	  

Tabell	  A	  1.	  77	  large	  cap-‐	  bolag	  listade	  på	  Nasdaq	  OMX	  Stockholm	  2010-‐2014	  
AAK ABB Ltd Alfa Laval Assa Abloy ”B” AstraZeneca 

Atlas Copco 
”A” 

Atrium 
Ljungberg ”B” 

Autoliv SDB Axfood Axis 

Betsson ”B” BillerudKorsnäs Boliden Castellum Com Hem 
Holding 

Dometic Group Electrolux ”B” Elekta ”B” Ericsson ”B” Fabege 

Fast. Balder 
”B” 

Fingerprints 
”B” 

Getinge B H&M ”B” Hexagon ”B” 

Hexpol ”B” Holmen ”B” Hufvudstaden 
”A” 

Husqvarna ”B” ICA Gruppen 

Industrivärden 
”C” 

Indutrade Intrum Justitia Investor ”B” JM 

Kinnevik ”B” Klövern ”B” Latour ”B” Lifco ”B” Loomis ”B” 

Lundbergföreta
gen ”B” 

Lundin Mining Lundin 
Petroleum 

Meda ”A” Melker 
Schörling 

Millicom Cell Modern Times 
Group ”B” 

NCC ”B” NetEnt ”B” NIBE Industrier 
”B” 

Nobia Nordea Bank Pandox ”B” Peab ”B” Ratos ”B” 

SAAB ”B” Sandvik SCA ”B” SEB ”A” Securitas ”B” 

Skanska ”B” SKF ”B” SSAB ”A” Stora Enso ”R” Svenska 
Handelsbanken 

”A” 
SWECO ”B” Swedbank ”A” Swedish Match Swedish 

Orphan 
Biovitrum 

Tele 2 ”B” 

TeliaSonera Tieto Oyj Trelleborg ”B” Unibet Group Wallenstam 
”B” 

Wihlborg 
Fastigheter 

Volvo ”B” 
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Tabell	  A	  2.	  Varje	  bolags	  bortfall	  för	  enskilda	  variabler.	  
Large	  cap-‐	  bolag	   2014	   2013	   2012	   2011	   2010	  
AAK	   FKF	   	   	   	   	  
Atrium	  Ljungberg	   	   FKF	   	   	   FKF	  
Axis	   FKF,	  ROA	   FKF	   	   	   	  
Betsson	  ”B”	   	   	   	   FKF	   	  
Castellum	   	   	   	   Ämbet	   Ämbet	  
Elekta	  “B”	   	   	   	   FKF	   	  
Fast	  Balder	  “B”	   	   FKF	   	   	   P/B	  
Fingerprints	  “B”	   P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	  
Hexpol	   	   FKF	   	   	   	  
Holmen	  ”B”	   	   FKF	   	   	   	  
Hufvudstaden	  ”A”	   	   FKF	   	   	   	  
ICA	  Gruppen	  	   	   	   Obero,	  

Aktie,	  
Dualitet	  

FKF,	  	  
Kvinnor,	  
Ämbet,	  
Obero,	  
Aktie,	  
Dual	  

FKF,	  
Kvinnor,	  
Ämbet,	  
Obero,	  
Aktie,	  Dual	  

Industrivärden	  ”C”	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	  
Indutrade	   FKF	   	   	   	   	  
Investor	  ”B”	   FKF,	  

Aktie	  
FKF,	  
Aktie	  

FKF,	  
Aktie	  

FKF,	  P/B,	  
Aktie	  

FKF,	  Aktie	  

JM	   FKF	   FKF	   	   	   	  
Kinnevik	  ”B”	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	  
Klövern	  ”B”	   P/B	   P/B	   Direkt,	  

FKF,	  P/B	  
Direkt,	  
P/B	  

Direkt,	  P/B	  

Latour	  ”B”	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B,	  
Obero	  

Loomis	  ”B”	   	   	   	   FKF	   	  
Lundbergföretagen	  
”B”	  

FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	  

Lundin	  Mining	   FKF	   	   	   	   Obero,	  
Aktie	  

Meda	  ”A”	   FKF	   	   	   	   FKF	  
Melker	  Schörling	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	  
Millicom	   	   	   	   Aktie	   Aktie	  

NetEnt	  ”B”	   	   FKF	   	   	   	  
NIBE	  Industrier	  ”B”	   FKF	   	   	   	   	  
Nordea	  Bank	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	  
Ratos	  ”B”	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B,	  

Obero	  
FKF,	  P/B,	  
Obero	  

FKF,	  P/B,	  
Obero	  

SAAB	  ”B”	   	   FKF	   	   	   	  
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SEB	   FKF	   FKF,	  
Ämbet	  

FKF,	  
Ämbet	  

FKF,	  
Ämbet	  

FKF,	  Ämbet	  

Securitas	  ”B”	   	   	   	   	   FKF	  
Skanska	  ”B”	   	   FKF	   	   	   	  
Stora	  Enso	  ”R”	   FKF,	  P/B,	  

Ämbet,	  
Obero	  

FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B	   FKF,	  P/B,	   FKF,	  P/B	  

Svenska	  
Handelsbanken	  ”A”	  

FKF	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	  

Swedbank	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	   FKF	  
Swedish	  Match	   P/B	   P/B	   P/B	   P/B	   	  
Tele	  2	  	   	   	   	   Kvinnor,	  

Ämbet,	  
Obero,	  
Aktie	  

Kvinnor,	  
Ämbet,	  
Obero,	  
Aktie	  

Tieto	   	  Kvinnor,	  
Aktie	  

Kvinnor,	  
Aktie	  

P/B,	  
Kvinnor,	  
Aktie	  

FKF,	  	  
P/B,	  
Kvinnor,	  
Ämbet,	  
Obero,	  
Aktie,	  
Dual	  

FKF,	  P/B,	  
Kvinnor,	  
Aktie	  

Wallenstam	  ”B”	   Obero	   Obero	   Obero	   Obero.	   Obero	  
Wihlborgs	  
Fastigheter	  

	   	   FKF	   FKF	   	  

Not. Förkortningar i tabell. Direkt- Direktavkastning. FKF- Fritt kassaflöde per aktie. ROA- Avkastning 
på totalt kapital. Kvinnor- Andel kvinnliga styrelseledamöter. Ämbet- Styrelsens ämbetstid. Aktie- 
Styrelsens aktieinnehav. Obero- Styrelsens oberoende. Dual- Dualitet.  
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Tabell	  A	  3.	  Medelvärde	  för	  varje	  enskild	  variabel	  
Variabler Medelvärde 

Direktavkastning  0,030 

Antal styrelseledamöter 9,160 

Andelen oberoende styrelseledamöter 0,863  

Andel kvinnliga styrelseledamöter  0,259  

Genomsnittlig ämbetstid i styrelsen 6,070 

Styrelsens aktieinnehav  0,104 

Dualitet 0,587  

Börsvärde (mdkr) 64,538 

Avkastning på total kapital 0,074  

Fritt Kassaflöde per aktie (SEK) 4,210 

P/B-tal  2,920 

Not:	  Värden	  är	  uppskattade	  i	  decimalform.	  
Tabell	  A	  4.	  Korrelationsmatris	  

Not. Förkortningar i tabell. Direkt- Direktavkastning. Börsv- Börsvärde. FKF- Fritt kassaflöde per aktie. 
ROA- Avkastning på totalt kapital. Sty. Storl- Styrelsestorlek. Kvinnor- Andel kvinnliga 
styrelseledamöter. Ämbet- Styrelsens ämbetstid. Obero- Andelen oberoende styrelseledamöter. Aktie- 
Styrelsens aktieinnehav. Dual- Dualitet. 

	   Direkt.	   Börsv.	   	  	  	  ROA	   	  	  FKF	   	  	  	  P/B	   Sty.Storl	   Kvinnor	   	  	  Ämbet.	   	  Obero	   Aktie.	   Dual.	  

Direkt.	   1.00	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Börsv.	   0,215	   1.00	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ROA	   -‐0,045	   0,073	   1.00	   	   	   	   	   	   	   	   	  

FKF	   0,127	   0,087	   0,082	   1.00	   	   	   	   	   	   	   	  

P/B	   -‐0,179	   0,050	   0,442	   0,180	   1.00	   	   	   	   	   	   	  

Sty.	  Storl	   -‐0,296	   0,438	   -‐0,144	   0,170	   -‐0.174	   1.00	   	   	   	   	   	  

Kvinnor	   0,174	   0,082	   -‐0,011	   0,062	   0,013	   0,120	   1.00	   	   	   	   	  

Ämbet.	   -‐0,119	   -‐0,014	   0,142	   -‐0,041	   0,085	   -‐0,087	   -‐0,030	   1.00	   	   	   	  

Obero	   0,089	   0,125	   0,033	   0,222	   -‐0,037	   0,088	   0,037	   -‐0,259	   1.00	   	   	  

Aktie.	   -‐0,169	   -‐0,143	   0,236	   -‐0,122	   0,114	   -‐0,256	   0,272	   0,234	   -‐0,232	   1.00	   	  

Dual.	   -‐0,122	   -‐0,002	   -‐0,203	   -‐0,104	   -‐0,234	   0,256	   -‐0,098	   0,174	   -‐0,392	   -‐0,015	   1.00	  
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Tabell	  A	  5.	  VIF-‐	  värden	  för	  variabler	  

Variabel  VIF 

Styrelsestorlek 1,57 

Andelen oberoende styrelseledamöter 1,40 

Andel kvinnliga ledamöter 1,18 

Styrelsens ämbetstid 1,16 

Styrelsens aktieinnehav 1,39 

Dualitet 1,46 

Börsvärde 1,30 

Avkastning på totalt kapital 1,37 

Fritt kassaflöde per aktie 1,15 

P/B 1,37 

Medelvärde VIF 1,33 
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