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Sammanfattning 

Titel: Utdelning och ägarstrukturer: En kvantitativ studie om ägarstrukturens betydelse 

för utdelningspolitiken på den svenska börsen. 

Nivå: Kandidatuppsats i ämnet företagsekonomi, 15 hp. 

Författare: Sara Sjöberg och Niklas Broman 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: januari 2017 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad 

aktieägarandel och låg utdelning bland aktieföretag på den svenska börsen. Vad som är 

unikt för just denna studie är att den genomförs på den svenska börsen samt den 

skattesats som skiljer sig mellan Sverige och exempelvis Finland där tidigare studier av 

samma karaktär genomförts.  

 

Metod: Studien har genomförts med en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. Den 

finansiella data som används i studien har hämtats via databasen ”Retriever”, 

information om aktieägande har manuellt hämtats från ”Ägarna och makten” 

(Sundqvist, 2015).  

 

Resultat och slutsats: Slutsatsen innefattar en saknad av direkt samband mellan 

koncentrerat ägande och låg utdelningsnivå vilket besvarar syftet. Vad som kan lyftas 

fram som en eventuell förklaring är den skattemässiga aspekten gällande utdelning och 

kapitalvinst. Tidigare forskning som påträffat samband i andra länder har en skattesats 

som skiljer sig mellan utdelning och kapitalvinst vilket innebär skattemässiga fördelat 

att välja det ena framför det andra. Detta var en av de aspekter som var av stort intresse 

innan studien startade.  

 

Studiens bidrag: Denna studies teoretiska bidrag påvisar att sambandet mellan 

ägarkoncentrationen och företagens utdelning inte är självklart på den svenska börsen. 

Istället finner vi att det är huvudsakligen företagens finansiella nyckeltal som ligger till 

grund för företagens utdelning. 

 

Förslag till vidare forskning: Resultatet av denna studie föder ytterligare nyfikenhet 

kring möjligheter att forska vidare. Exempel på intressanta ämnen är Agnblads (2001) 



 

 

teori om det utländska ägandets påverkan på det framtida ägandet i Sverige. Även 

agentteorin och dess olika påverkan på företagen går att fördjupa sig i och studera på 

den svenska marknaden då ägandet är koncentrerat och en stor del maktfördelning sker.  

 

Nyckelord: Utdelning, ägarkoncentration, agentproblem, samband, ”The principal-

agent theory”. 



 

 

Abstract 

 

Title: Dividends and ownership structure: A quantitative study on how the ownership 

structure effects the dividend policy in Sweden. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Sara Sjöberg and Niklas Broman 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: January, 2017 

 

Aim: The aim of this study is to test the relationship between ownership concentration 

and dividends in listed Swedish firms. 

 

Method: This study has a quantitative method and a deductive approach. The financial 

data has been collected via the database ”Retriever”, information about the ownership of 

the companies was manually collected from the book ”Ägarna och makten” (Sundqvist, 

2015). 

 

Result and conclusions: The result of the study is that dividends may variate due to the 

independent variables. However, there is not a significant relationship between 

ownership concentration and dividends. 

 

Contribution of the thesis: The contribution of this study provides further information 

regarding ownership concentration and dividends, we find that the financial ratios of the 

companies have a larger impact on the dividends than the ownership concentration. 

 

Suggestions for future research: The result of this study adds alot of curiosity to the 

future studies about this subject. Our suggestions to future research is to elaborate 

Agnblads (2001) theory about foreign ownership and how it might affect companies in 

Sweden. We also propose to research further about the Agency-theory and which effects 

it has on the Swedish listed firms since we have a concentrated ownership. 

 

Key words: Dividends, ownership concentration, agency problem, ”The principal-agent 

theory”. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, problemformulering och syfte. Detta 

ämnar till att skapa en grundlig förståelse till studiens relevans samt dess förankring i 

tidigare forskning.  

 

1.1 Bakgrund 

 

“If you don’t study any companies, you have the same success buying stocks as you do in a 

poker game if you bet without looking at your cards.” (Lynch, 1994, s. 307) 

 

Citatet är ett uttalande från Peter Lynch, en välkänd investerare. Han, som många andra, 

betonar vikten av att skaffa sig kunskap om företagen för att finna framgångsrika 

investeringar. Det finns en rad viktiga beslut som behöver tas i ett aktiebolag och de alla har 

enligt Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordan (2013) ett gemensamt mål: att maximera 

värdet av företagets aktier. 

 

Ett viktigt beslut som måste tas i aktiebolagens företagsledning är att bestämma vilken 

utdelningsstrategi som ska användas. Ska resultatet användas för återinvestering i 

anläggningskapital eller ska det delas ut till företagets aktieägare? Enligt Miller och 

Modigliani (1961) påverkar inte storleken på utdelningen aktieägarnas förmögenhet förutsatt 

en perfekt kapitalmarknad. Miller och Modigliani (1961) påstår att högre utdelning leder till 

lägre aktiepris efter utdelningsdagen och därmed en lägre kapitalvinst. Detta i sin tur, 

resulterar i ett oförändrat värde hos aktieägarna. I praktiken finns det flertal faktorer med en 

påverkan som gör att en perfekt kapitalmarknad inte går att uppnå. Easterbrook (1984) tar upp 

skatt som ett exempel och menar att investerare måste betala skatt på den utdelning som de 

erhåller medan företagen själva kan reducera sin egen skatt. Detta genom att inte betala någon 

utdelning och istället återinvestera pengarna själva.  

 

Andra faktorer som studerats angående påverkan på utdelningsstrategier är till exempel 

storlek och tillväxt, risk och ägarkoncentration/ägartyper. När det gäller storleken på 

företagen menar Jensen (1986) till exempel att mindre företag generellt sätt har en lägre 

utdelning då pengaflöden används till att återinvestera i företaget. Genom nyemission kan 

företaget ändå använda sig av utdelning, men detta är kostsamt vilket är en bidragande orsak 
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till Jensens generalisering. När det kommer till storlekens påverkan så hävdar å andra sidan 

Smith och Watts (1992) att det inte är en faktor av vikt att studera för att förstå 

utdelningsstrategier. De hävdar istället att det är tillväxtpotentialen som är intressant i 

sammanhanget.   

 

Risken kan ha en påverkan på olika vis, dels genom företagsledningen och dels gällande 

investerare då de köper aktier. Ett exempel som kommer studeras djupare är risken att ha en 

för hög utdelning som sedan måste justeras till ett lägre belopp. Detta är svårt att justera utan 

att det får en negativ inverkan på företaget (Allen, Bernardo och Welch 2000). 

 

En faktor av intresse för denna studien är ägarkoncentration. Enligt ABL (2005:551) är det 

ägarna som bestämmer utdelningen genom platser i styrelsen eller genom att delta på 

bolagsstämman. Hedlund, Hägg, Hörnell och Rydén (1985) förklarar att ägarna godkänner 

eller icke godkänner det förslag som kommer från styrelsen till bolagsstämman och därav är 

dessa ägares incitament till utdelning av stor vikt.  

 

La Porta (2000) påpekar att utdelningen även fungerar som en kontrollmekanism för 

minoritetsägarna, då de inte behöver lägga lika mycket energi på att övervaka bolaget. Vidare 

beskriver Myers (1984) att detta är ett faktum i och med att utdelningen resulterar i mindre 

kapital för ledningen att spendera på egenintresset. Myers (1984) lyfter även fram det positiva 

i att utdelning kan vara ett alternativt sätt att uppnå en önskad balans mellan eget kapital och 

skulder.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Brav, Graham, Harvey och Michaely (2005) intervjuade 166 stycken finansiella chefer som 

betalar utdelning i sina företag. Resultatet av intervjuerna visade att majoriteten av cheferna 

inte anser att utdelningen är lika viktig för värdering av aktier som det var i början av 90-talet. 

Ett flertal studier angående företags utdelningsstrategier har genomförts och exempelvis 

Lintner (1956) följd av Fama och Babiak (1968) har tidigt kollat på olika faktorer som kan 

påverka utdelningsbeslut. Lintner (1956) beskriver i sin studie att uppfattningen om framtida 

inkomster har en stark koppling till vilken utdelningsstrategi som företagen använder sig av. 

Å andra sidan påpekar Brav, Graham, Harvey och Michaely (2005) att denna koppling blivit 

svagare och att det istället handlar mer om att använda likvida medel i företaget på ett lönsamt 

sätt. En anledning till detta är enligt Brav et al. (2005) för att undvika att ett överflöd av 
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pengar inom företaget resulterar i icke lönsamma projekt, vilket även Easterbrook (1984) och 

Jensen (1986) belyser som en eventuell risk. 

 

Tidigare forskning har studerat ett flertal faktorer som kan komma att påverka hur ett företag 

formar sin utdelningsstrategi. Aivazian, Booth och Cleary (2001) studerade tillväxtmarknader 

i USA och fann ett starkt positivt samband mellan lönsamhet och utdelningsnivå. Även Fama 

och French (2001) valde att studera amerikanska företag och påvisade ett positivt samband 

mellan storlek på företag och utdelningsnivå. Dock har det visat sig att faktorerna varierar i 

signifikans beroende på vilket land man genomför undersökningen i. Trotz (2013) påvisar att 

en speciell faktor som påvisar ett signifikant samband i USA: lönsamhet, inte är signifikant i 

till exempel Tyskland. Vidare belyser Trotz (2013) ägarkoncentrationen som en annan 

förklarande faktor då det i exempelvis Tyskland och Nederländerna är vanligt med ett 

koncentrerat ägande, medan det i USA är mer vanligt med ett spritt ägande. 

 

Det finns ett antal tidigare studier, som i ett flertal olika länder, har forskat kring huruvida 

aktiebolags utdelning påverkas av ägarstrukturen. Gonzales, Molina och Pablo (2014) menar 

att företag i sydamerikanska länder, som har en koncentrerad ägarstruktur där en av de stora 

ägarna är en privatperson, tenderar att ha en lägre utdelning till sina aktieägare. Gonzales et 

al. (2014) argumenterar för att de stora ägarna på så vis kan ta en del av de mindre 

aktieägarnas aktievärde. När pengarna är kvar i företaget istället för att betalas ut som 

utdelning kan de stora ägarna använda de pengarna till egna intressen i företaget. Enligt 

Jensen och Meckling (1976) så uppstår detta eftersom de styrande personerna i företaget 

hellre vill använda andras pengar än sina egna. Vidare påstår författarna att det heller inte går 

att förvänta sig att ledarna kommer vara lika vaksamma över andras pengar som med sina 

egna. 

 

När ett företag ska ta beslut angående utdelning kan det uppstå intressekonflikter mellan 

aktieägare och företagsledare. Agrawal och Knoeber (1996) benämner detta som ”Principal-

Agency problem” och problemet uppstår när företagsledningen sätter sina egna intressen 

framför aktieägarnas. En studie av Brunzell, Liljeblom, Löflund och Vaihekoski (2014) 

analyserade alla börsnoterade företag i norden angående utdelningsstrategier och kom fram 

till att 72 % använde sig av specificerade sådana. I undersökningen genomförde Brunzell et 

al. (2014) 158 intervjuer med styrelseordföranden i företag som använder sig av utdelningar 

och det visade sig att företag med ett fåtal större ägare generellt har en utpräglad 
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utdelningsstrategi baserat på att minska Principal-Agency problem, medan företag med fler 

utspridda minoritetsägare använder sig av utdelningen som en signalering på företagets 

framtid. Precis som Brunzell et al. (2014) beskriver det så kan ett fåtal större aktieägare 

kontrollera ledningen i företaget och därmed minska ett eventuellt agentproblem, men å andra 

sidan hävdar Shleifer och Vishny (1997) att stora aktieägare, i och med sin kontroll i 

företaget, kan missbruka sin position gentemot de mindre aktieägarna för att prioritera sina 

egna intressen. Detta i sig är också en variant av ”Principal-Agent problem” vilket är viktigt 

att vara medveten om och visar hur betydelsefullt det är att inte bara se till ett företags yta, 

utan även skapa sig kunskap om hur företaget ser ut internt.  

 

Mulyani, Singh och Mishra (2016) gjorde en liknande studie som Gonzales et al. (2014), fast 

på den indonesiska marknaden som för tillfället präglas av en hög tillväxt. Mulyani et al. 

(2016) valde också att undersöka familjeägda företag och resultatet visade även där att de 

företag som var familjeägda, tenderade att ha en lägre utdelning än de företag som inte var 

familjeägda. Även Chen, Cheung, Stouraitis och Wong (2005) studerade familjeägda företag i 

Hong Kong med intresse av kopplingen mellan utdelningsstrategier och ägarstruktur. 

Resultatet visade att små familjeägda företag hade en negativ relation till utdelning samtidigt 

som de större företagen med mellan 10-35 % familjeägande  

hade en positiv relation till utdelning (Chen et al. 2005). 

 

Även Maury och Pajuste (2002) påstår att sambandet mellan stora enskilda aktieägare och 

lägre utdelning i aktiebolagen som de investerar i, existerar på den europeiska marknaden, 

framförallt i Finland. Studien av Maury och Pajuste (2002) utmärker sig från de andra 

eftersom de lyckades bevisa att om VD:n i aktiebolagen äger många aktier i företaget så är 

utdelningen generellt lägre. Något som är noterbart med Maury och Pajuste (2002) studie är 

att de påstår att stora aktieägare kan samarbeta för att skapa egna förmögenheter som de inte 

behöver dela med de mindre aktieägarna. Detta är i sådana fall ett tydligt exempel på ett 

”Principal-Agent problem”. Studien i Finland är en av få som har gjorts i Europa inom ämnet 

och den har öppnat till många diskussioner kring hur stora aktieägare och VD:s på 

börsnoterade företag samarbetar för att endast tänka på sin egen vinning. Problemet med den 

finska studien är att skatten är olika på utdelning och kapitalvinst via aktier. Om till exempel 

skatten på utdelning är högre än skatten på kapitalvinst så kommer de mindre 

konkurrenskraftiga aktieägarna tjäna mer på lägre utdelningar och istället få en större 

kapitalvinst. Till skillnad från Finland har Sverige en och samma skattesats på både utdelning 
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och kapitalvinst. Denna studie genomförs på den svenska börsen eftersom det finns en 

avsaknad av studier inom området i Sverige, dessutom är det av intresse att se om skillnaden i 

skattesatserna påverkar resultatet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad aktieägarandel och låg 

utdelning bland aktieföretag på den svenska börsen.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer metodologin att diskuteras och inleder med en presentation av den 

forskningsfilosofi som ligger till grund för studien samt den forskningsansats som studien 

antagit. Vidare redogörs den empiriska metoden som följs av en genomgång av studiens 

metoder för att analysera data. Avslutningsvis diskuteras kvalitetskriterier som tagits i 

beaktning samt metodkritik. 

 

2.1 Metodologi 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver forskningsprocessen som en lök där de olika 

lagren av skal representerar de olika stegen i processen. I denna studie utgör 

forskningsfilosofin och forskningsansatsen grunden för valen av forskningsstrategi och de 

metoder som kommer att användas i studien. Enligt Saunders et al. (2009) motsvarar dessa 

delar de två yttersta skalen på den illustrerande löken som gör det lättare att ringa in området 

och ämnet. Vidare följer fokus på forskningsdesign vilket i denna studie ämnar fånga in syftet 

och besvara det som studien påstås studera på ett relevant och realistiskt sätt. Detta steg 

innefattar forskningsstrategi, forskningsmetod och tidsperspektiv. När dessa lager bearbetats 

är det studiens empiriska metoder som innefattar datainsamling och analys, som återstår vilket 

enligt Saunders et al. (2009) symboliserar lökens mittpunkt. 

 

2.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Denna studie innehåller en undersökning av relationen mellan ett företags utdelningspolicy 

och dess ägarstruktur där utdelning utgör den beroende variabeln och ägarstruktur en av de 

oberoende variablerna. I och med detta har studien utgått ifrån den positivistiska 

forskningsfilosofin som vidare leder in på valet av forskningsdesign, forskningsstrategi samt 

de metoder som studien omfattar. Studien har ett objektivt och värderingsfritt förhållningssätt 

mot problemområdets empiri och har arbetat med att åsidosätta subjektiviteten så som det är 

möjligt. Enligt Bryman och Bell (2013) är objektivitet och ett värderingsfritt förhållningssätt 

viktigt i den positivistiska filosofin. 
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Förhållandet mellan teori och forskning kan beskrivas på olika vis, men enligt Hyde (2000) är 

det induktiv och deduktiv metod som är de vanligaste forskningsansatserna. Denna studie 

bygger på en deduktiv ansats för att utforma syftet genom teorin, för att sedan få syftet 

besvarat genom empirin och resultatet. Enligt Hyde (2000) och DeGracia, Anggraini, Taha 

och Huang (2014) har den deduktiva metoden avstamp i befintliga teorier där ett fenomen har 

studerats för att sedan resultera i forskarens egna slutsatser.  

 

2.1.2 Forskningsstrategi 

Studiens syfte innebär ett test av sambandet mellan användningen av utdelning hos företag 

och företagens ägarstruktur. Detta genomförs med hjälp av att undersöka insamlad 

sekundärdata och analysera detta i ett statistikprogram för att få ut användbar information. 

Enligt Gaskin och Chapman (2014), Hyde (2000) och Kamil (2004) innebär detta att denna 

typ av studie präglas av en kvantitativ forskningsstrategi. Vidare grundar Gaskin och 

Chapman (2014) och Kamil (2004) detta i kvantifieringen när det kommer till insamling och 

analysering av data. Det som skiljer kvantitativ data från kvalitativ data är enligt Saunders et 

al. (2009) främst att obehandlad kvantitativ data är obrukbar och måste därför analyseras med 

statistiska hjälpmedel för att omvandlas till användbar information.  

 

Studiens kvantitativa metod sammanfaller med Bryman och Bells (2013) resonemang kring 

införlivandet av naturvetenskapliga normer i den kvantitativa forskningen och den 

positivistiska forskningsfilosofin. Även den deduktiva ansatsen styrker kvantitativa formen på 

arbetet då denna typ av forskning förhåller sig till praktisk forskning genom ett deduktivt 

synsätt och har utgångspunkt i teoriprövningen.  

 

2.1.3 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden utgör enligt Bryman och Bell (2013) en teknik för insamling av data. 

Studien använder enbart sekundärdata vilket enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2012) 

innebär att den data som används har samlats in tidigare av någon annan, för att besvara ett 

annat syfte än vad denna studie ämnar att besvara. Bryman och Bell (2013) benämner denna 

typ av datainsamling som sekundäranalys.  
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Regressionsmodellen 

I studien har fyra linjära multipla regressionsanalyser genomförts för att kunna exkludera 

andra faktorer som skulle kunna vara orsaken till sambandet. De faktorer som används i 

denna analys har valts ut för att det kan tänkas ha påverkan på utdelning. Genomförandet av 

denna analys kan därför påvisa att ägandet har påverkan på utdelningen då de andra 

faktorerna hålls lika.  

 

Studien genomför en tvärsnittsanalys då resurserna för att utföra en tidsserieanalys är 

begränsade för denna studie i nuläget. Dock så är detta en intresseväckande aspekt i denna 

studie då det mycket väl kan tänkas att just tidsserieanalysen kan komma fram till en relevant 

påverkan på företagens utdelningsnivå. Detta är av intresse i detta sammanhang då det handlar 

om att utveckla denna studie och söka ytterligare sanningar och samband.  

 

2.1.4 Tidsperspektiv 

I och med att denna studie undersöker utdelningspolicy och ägarstruktur vid en specifik 

tidpunkt är designen enligt Bryman och Bell (2013) en tvärsnittdesign. Vidare beskriver 

Bryman och Bell (2013) att denna typ av design innebär insamling av data från mer än ett fall 

(oftast många fler) vid en viss tidpunkt där syftet är att komma fram till kvantifierbar data 

med koppling till variabler. Dessa variabler granskas sedan för att upptäcka olika samband. 

Vanligtvis används denna design när syftet är att undersöka olika faktorer och relationerna 

mellan dem inom en organisation. Även analys av offentlig statistik är en vanlig grund till 

tvärsnittsstudier.  

 

I detta fall syftar studien till att mäta en beroende variabel, en oberoende variabel och ett antal 

kontrollvariabler. Den beroende variabeln (utdelning) mäts genom Total utdelning/Årets 

resultat och den oberoende variabeln (ägarstruktur) mäts genom att räkna ihop antal rösträtter 

som de tre största aktieägarna i företaget har. Bryman och Bell (2013) hävdar att det krävs 

minst två variabler i denna typ av undersöksdesign för att kunna upptäcka ett sambands 

mönster vilket är i enlighet med detta arbete.  
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2.2 Empirisk metod 

Den empiriska metodrubriken innefattar en mer praktisk förklaring till hur data har hämtats 

med de tidigare genomgångarna av forskningsstrategi, forskningsmetod och tidsperspektiv 

som introduktion. Den empiriska metoden ska på det viset redogöra mer djupgående för 

varifrån data samlats in och vilka analysmetoder som använts för att testa denna data.  

 

2.2.1 Datainsamlingsmetod 

Motiveringen till val av metod i denna studie bygger på en tanke kring tidsram, syfte och 

möjlighet till genomförande. I studien används sekundärdata med en kvantitativ metod och en 

deduktiv ansats. Detta anser Bryman och Bell (2013) vara passande för en tvärsnittsdesign. 

Vidare innehåller studiens teorikapitel en mer ingående beskrivning till undersökningens 

förankring i tidigare forskning vilket Saunders et al. (2012) anser vara en viktig aspekt i 

insamlingsprocessen. Saunders et al. (2012) markerar att det finns flera olika sätt att samla in 

data och att tidigare forskning, databaser och böcker endast är några exempel. 

 

I denna studie används sekundärdata vars typ kan analyseras och skapa ytterligare kunskap. I 

denna undersökning används sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar hämtade från 

databaserna Scopus, Google Scholar och Retriever samt litteratur i form av Sundqvist (2015). 

Vid insamlingen av sekundärdata är det enligt Saunders et al. (2012) viktigt att se till att data 

och syfte passar. För att hitta passande data har sökord såsom exempelvis ”dividends”, 

”ownership structure” och ”agency problem” använts. Som hjälp att kontrollera kvalitén på de 

artiklar som studien grundat sig på har exempelvis ”peer reviewed” varit ett hjälpmedel vilket 

Wicherts (2016) hävdar är ett sätt att säkerställa kvaliteten då dessa artiklar blivit granskade 

och kontrollerade innan publicering. Dock har noga utvalda databaser, med hög standard, 

varit den viktigaste aspekten i insamlingen av tidigare forskning. All data som använts i 

studien har samlats in från 2015. 

 

 

Eftersom populationen i denna studie är 240 företag var denna typ av insamlingsmetod ett sätt 

att snabbt få tillgång till den information som undersökningen kräver. I denna typ av studie 

anser Bryman och Bell (2013) att det är svårt för en student att till exempel framställa 

primärdata då det är ett så pass omfattande område samt att det är svårt för en enskild student 

när det kommer till de resurser som krävs för genomförandet. I samtycke med Saunders et al 
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(2012) anser Bryman och Bell (2013) att detta är en metod för insamling som sparar både 

pengar och tid. 

 

För att finna användbar data gällande de företag som finns noterade på Stockholmsbörsen har 

boken ”Ägarna och makten 2015”, skriven av Sundqvist (2015) använts. Detta redogörs för i 

avsnittet nedan.  

2.2.2 Studiens population 

Grundtanken med kvantitativa studier inom företagsekonomi är att resultatet av studien ska 

kunna generaliseras gentemot andra populationer. Eftersom studien kräver att relevant 

information om aktieägare finns, har populationen helt baserats på de företag som har 

tillgänglig information. Informationen om aktieägare hämtas från den senaste upplagan av 

”Ägarna och makten”, skriven av Sundqvist (2015), som årligen publiceras av SIS. 

Populationen i enlighet med Sundqvist (2015) blir därmed 240 stycken företag och det visas i 

Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 - Segment 

Stockholmsbörsens segment Antal företag % 

Large Cap 56 23 % 

Mid Cap 78 33 % 

Small Cap 106 44 % 

Totalt 240 100 % 

 

2.2.3 Bortfall 

I publikationen av Sundqvist (2015) så sker ett naturligt bortfall av företag trots sin notering 

på Stockholmsbörsen. Anledningen till detta bortfall är att vissa bolag är juridiska personer i 

andra länder. Några exempel på dessa företag är ABB, AstraZeneca och Stora Enso. 

 

Eftersom informationen om aktieägare publicerades av Sundqvist (2015) i januari 2015 och 

denna studie skrivs mot slutet av 2016, så har det hunnit ske förändringar på den svenska 

börsen. En del företag har bytt segment på börsen efter publiceringen om aktieägarna och i 

denna studie har vi klassificerat företagen efter segmentet som de är placerade i idag, det vill 

säga inte i den klassificering som presenterats i Sundqvists (2015) publikation. Vissa företag 
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har även blivit uppköpta och avyttrade (totalt 15 stycken) från börsen och de har därmed 

plockats bort från studien. De nya företag som har tillkommit till börsen efter 2015 har helt 

bortsetts i denna studie då det inte finns någon tillgänglig information om deras aktieägare. 

Vidare så har företag som haft utdelning men ett negativt resultat (2 stycken) uteslutits från 

studien- Anledningen till detta är att den beroende variabeln ”Andel utdelad vinst” inte går att 

beräkna på ett negativt resultat. 

 

Tabell 2 - Bortfall 

Företag Anledning Företag Anledning 

Aerocrine Uppköpt IFS Uppköpt 

Allenex Uppköpt Meda Uppköpt 

Alltele Negativt resultat Nordic Service 

Partner Holdings 

Uppköpt 

Aspiro Uppköpt PA Resources Avnoterat 

Cybercom Uppköpt Proffice Uppköpt 

Eniro Negativt resultat Shelton Petroleum Avnoterat 

Geveko Uppköpt Transmode Avnoterat 

Hemtex Uppköpt Tribona Uppköpt 

 

I studien har även fyra företag med onormalt hög utdelning (outliers) i relation till vinst 

avlägsnats. Dessa har valts bort i enlighet med Maury och Pajuste (2002) eftersom de 

företagen kan förvränga studiens resultat. De företagen som exkluderas har alla en ”Andel 

utdelad vinst” som överstiger 200%. 

 

Tabell 3 - Outliers 

Företag Andel utdelad vinst 

Havsfrun investment 637% 

MTG (Modern Times Group) 358,26% 

Com Hem 337,29% 

Novestra (Numera känt som ”Strax ab”) 269,52% 

I och med detta ser urvalet till studien lite annorlunda ut jämfört med den totala populationen 

som nämns i kapitel 2.2.2. Det urval som används i studien finns att studera i tabell 4 nedan. 
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Tabell 4 - Segment 

Stockholmsbörsens segment Antal % 

Large 64 29 % 

Mid 70 32 % 

Small 85 39 % 

Total 219 100 % 

 

På Stockholmsbörsen finns det förutom olika segment, även en branschindelning och den går 

att se i diagram 1 nedan.  

 

Diagram 1 - Branschöversikt 

 

 

Diagram 1 - Branschöversikt 

 

2.3 Operationalisering 

Detta avsnitt behandlar omvandlingen av studiens teoretiska begrepp för att skapa empiriskt 

mätbara variabler. Operationaliseringen krävs för att kunna analysera undersökningens 

resultat och har genomförts i enlighet med följande beskrivningar. 
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2.3.1 Beroende variabel 

Studiens beroende variabel är utdelning. Utdelningsnivån mäts i enlighet med Maury och 

Pajuste (2002) som andel utdelad vinst vilket räknas ut genom att ta den totala utdelningen 

dividerat med årets resultat. Anledningen till att studien inte enbart sett till varje företags 

utdelning i kronor är att denna summa skiljer sig så mycket beroende på vilken storlek 

företaget har. Att mäta variabeln som utdelning/årets resultat ger en mer rättvis grund till att 

sedan analysera andra variablers påverkan på detta. Till skillnad från Maury och Pajuste 

(2002) har studien även klassat distribution och inlösen av aktier som en typ av utdelning då 

de fyller samma funktion som utdelning gör.  

 

Andel utdelad vinst (%) = Total utdelning/Årets resultat. 

 

2.3.2 Oberoende variabler 

Eftersom syftet med studien är att studera hur utdelningen påverkas av ägandestrukturen har 

faktorer utarbetade från den teoretiska referensramen tagits fram. Dessa faktorer ska 

undersökas då de kan tänkas ha en påverkan på utdelningen. Följande redogörelser behandlar 

mätningen av de oberoende variablerna i studien.  

 

Ägarkoncentration 

I enlighet med Maury och Pajuste (2002) så beräknar vi ägarkoncentrationen genom att 

summera de tre största aktieägarnas rösträtter i ett företag. Tidigare forskning, av Collin, 

Gustafsson, Petersson och Smith (2014) beräknar ägarkoncentrationen med hjälp av de fem 

största aktieägarna, men eftersom Sverige har ett koncentrerat ägande (Högfeldt, 2005), anser 

vi att Maury och Pajustes (2002) beräkning passar bättre in i vår studie. I studien så har vi 

tolkat familjer och sfärer som en enskild aktieägare, det vill säga att vi beräknar hela familjens 

rösträtter. 

 

Ägarkoncentration (%) = Summan av de tre största aktieägarnas rösträtter. 

 

Största ägaren, Näst största ägaren, Tredje största ägare 

Denna variabel syftar till att visa hur många rösträtter de tre största aktieägaren, var för sig, i 

företag har. 
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Största/Näst största/Tredje största ägaren (%) = Rösträtter som den aktieägaren har. 

 

Kapital/Röster för den största ägaren 

Strax över 50 % av alla företag på Stockholmsbörsen har fler än ett aktieslag. I de flesta fallen 

har de olika aktieslagen även olika antal rösträtter. Till exempel så kan en A-aktie ge 10 

rösträtter, samtidigt som en B-aktie endast ger 1 rösträtt i samma företag. Det blir därför 

spännande att studera hur utdelningen påverkas av den största ägarens Kapital/Röst-ratio 

(Maury och Pajuste, 2002). 

 

Kapital/Röster för den största ägaren = Den största ägarens Kapital (%) / Rösträtter (%) i ett 

företag. 

2.3.2.1 Kontrollvariabler 

I denna studie har fem oberoende kontrollvariabler använts för att minimera risken att dra 

felaktiga slutsatser mellan ägandets påverkan på utdelningen. Dessa fem kontrollvariabler är 

valda eftersom de är vanligt förekommande i tidigare forskning som studerat företags 

utdelningsbeslut, exempelvis studien av Maury och Pajuste (2002). Kontrollvariablerna kan 

tänkas ha en påverkan på ett företags utdelning. 

 

Bransch 

Branschtillhörigheten är intressant att studera eftersom studien därmed kan visa eventuella 

skillnader i utdelning beroende på företagens bransch. Branschindelningen har gjorts efter 

Stockholmsbörsens indelning av branscher. 

 

Avkastning på totalt kapital (ROA) = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital 

Avkastning på totalt kapital (ROA) är ett lönsamhetsmått som mäter hur bra företaget är på att 

förränta sina egna resurser. Ju högre avkastning på totalt kapital ett företag har, desto 

lönsammare är företaget.  

 

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital 

Soliditeten mäter företagets långsiktiga betalningsförmåga. När företag betalar utdelningar till 

sina aktieägare så minskar det företagets egna kapital och därmed minskar även soliditeten. 

 

Skuldsättningsgrad = Justerade skulder/Justerat eget kapital 
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Skuldsättningsgrad används för att mäta den finansiella risk som finns i företag. En hög 

skuldsättningsgrad kan betyda att företag väljer att använda vinsten till att betala tillbaka 

skulder istället för att dela ut pengar till aktieägare. 

 

Omsättning = Logaritm av företagets totala omsättning 

Företagens totala omsättning används i studien som ett mått på företagens storlek. Fama och 

French (2001) hävdar att företagets storlek är positivt korrelerat med utdelning. 

 

Tillväxt (%) = Förändring i omsättning mellan år 2011-2015 

Företagens tillväxt har mätts genom att räkna på förändringen i den totala omsättningen 

mellan år 2011-2015. Enligt Smith och Watts (1992) så har företag med högre tillväxt lägre 

utdelning eftersom de återinvesterar vinsten i det egna företaget. 

 

2.3.3 Dummyvariabler 

Majoritetsägare 

När den största ägaren har mer än 50 % av rösträtterna i ett företag har ägaren en majoritet 

och därmed stor makt inom företaget. Företag där den största ägaren har mer än 50 % av 

rösterna kodas med en 1:a i denna variabel, annars 0. 

 

Näst största ägaren 20 % 

Studien tittar på den näst största ägaren och undersöker om denna kan ha en påverkan på 

utdelningen. För att undersöka detta har data bearbetats till en dummyvariabel där det krävs 

20 % av rösterna för att det ska anses kunna vara realistiskt för den näst största ägaren att 

utöva makt över den största ägaren. Om 20 % av röstandelen är uppnådd blir variabeln 1, om 

röstandelen är under 20 % blir variabeln 0. Studien förankrar även siffran i studien på den 

finska marknaden av Maury och Pajuste (2002) då även de använder sig av 20 % som nivå. 

 

VD:n en stor ägare 

Maury och Pajuste (2002) fann att företag där VD:n är en stor aktieägare tenderar att ha en 

lägre utdelning. Därför kommer företag där VD:n är bland de tre största ägarna kodas med en 

1:a, annars 0.  
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Ägartyper 

Studien har kategoriserat ägartyperna Privatperson/familj, företag, finansiella institut, 

utländskt ägande, statligt ägda och herrelösa företag. Dessa har valts då de är av stor 

betydelse på den svenska marknaden. Ägartyperna är också kodade som dummyvariabler, det 

vill säga att om den största ägaren är ett företag så blir den variabeln 1, resterande variabler 

blir 0. 

 

Privatperson eller Familj 

Som familj inkluderas olika familjer, men även privatpersoner som ingår i familjer samt 

sfärer. Dock så har dessa sfärer studerats mer djupgående där de fall med en institutionell 

karaktär har klassificerats som institution. Ett exempel på en familj är ”Dybeck-familjen” som 

består av Magnus Dybeck, Sten Dybeck och Viveka Rydin. Dessa tre personer kommer 

därmed ses som en enskild aktieägare i studien (klassad som familj). 

 

Företag 

Främsta identifieringen av vilka ägare som ska anses som företag är att dessa ej har ett 

huvudsakligt syfte att investera på aktiemarknaden. Detta inkluderar alltså inte 

rörelsedrivande företag så som banker och investmentbolag då de är finansiella företag och 

därmed går under institutionella ägare.  

 

Finansiella institut 

Finansiella institut klassas som banker, fonder, försäkringsföretag och investmentbolag. 

 

Utländska ägare 

Denna kategori innefattar alla typer av utländsk ägande oavsett inriktning eller syfte. Vad som 

är av betydelse är alltså vart företaget är registrerat. I och med att den utländska ägaren har en 

så pass lång distans till företaget så anser studien att det är den kortsiktiga avkastningen som 

är av betydelse för denna typ av ägare. Detta betyder enligt Dahlquist och Robertsson (2000) 

att investeringar med hög likviditet och hög utdelning är efterfrågade på grund av det avstånd 

som råder mellan ägare och marknad.  

 

Statligt ägda 

Det finns två stycken statligt ägda företag som är noterade på den svenska börsen: 

TeliaSonera och SAS. Studien har inkluderat dessa i en egen kategori vilket den tidigare 
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forskningen valt att utesluta då det inte är vanligt förekommande med statligt ägda företag 

runt om i världen.  

 

Herrelösa företag 

Ett företag klassas som herrelöst om ingen av ägarna äger mer än 10 % av rösträtterna 

(Sundqvist, 2015). 

 

2.4 Kvalitetskriterier 

 Det är enligt Jacobsen (2002) viktigt att kritiskt granska studiers kvalité. Tillförlitlighet och 

begreppshantering samt objektivitet hos forskaren är enligt Bryman och Bell (2013) av stor 

vikt för bedömning av kvalité. Studien har valt att presentera denna typ av granskning med 

hjälp av reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan liknas med tillförlitligheten i studiens resultat där en hög reliabilitet enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär att studiens resultat är stabilt och går att lita på. Ett sätt att 

förklara begreppet på är att studiens resultat ska kunna bli detsamma om en annan forskare 

väljer att genomföra samma studie en gång till och inte påverkas av tillfälligheter, med 

undantag för enstaka avvikelser. Enligt Saunders et al. (2009) är reliabiliteten även ett sätt att 

mäta huruvida en annan observatör skulle kunna uppnå samma resultat vid en senare 

observation. 

 

Eftersom studien använder sig av regressionsanalys är det viktigt att de observationer som 

ligger till bakgrund för analysen har ett systematiskt insamlande där variabler mäts på samma 

sätt i de olika företagen. Eftersom insamlandet i denna studie sker genom författarnas 

observationer (av mänsklig maskin) kan det uppstå omedvetna felobservationer. Detta har 

kontrollerats med hjälp av olika databaser och ett tydligt och systematiskt tillvägagångssätt 

som genom noggranna redogörelser ska vara lätta att replikera och förstå. Detta för att öka 

reliabiliteten i studien. 

 

Eventuell kritik till att använda en linjär multipel regressionsanalys är att den kan anses 

förenkla verkligheten vilket påverkar studiens tillförlitlighet. Dock syftar denna uppsats till att 

påvisa ett samband, inte exakt hur starkt sambandet är. Detta samband kan tydligare påvisas 
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på ett förenklat sätt och därmed anses de linjära multipla regressionsanalysen vara en 

passande analysmodell att använda för just denna typ av undersökning.  

 

När det kommer till uppfattning av data i denna undersökning finns det inte mycket utrymme 

till annorlunda observationer då den data som använts i analysen är fast och inte kommer 

ändras i framtiden. Detta innebär att resultatet av ytterligare ett genomförande av denna studie 

skulle se liknande ut oberoende av vem som genomför insamlingen.  

 

2.4.2 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär replikerbarhet av en studie möjligheten för andra 

forskare att upprepa undersökningen med en identisk forskningsprocess och uppnå samma 

resultat. Vidare innebär detta vikten av att studien är objektiv och opåverkad av forskarens 

egna värderingar vilket Jacobsen (2002) belyser i samband med en noggrann och transparent 

beskrivning av tillvägagångssätt. I denna studie har replikerbarhet medvetet följt 

metodkapitlet genom en noggrann och detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt. Detta för 

att göra det möjligt att upprepa undersökningen. Det ska inte vara några svårigheter att 

upprepa studien och uppnå samma resultat med den data och det tillvägagångssätt studien 

omfattar. 

 

2.4.3 Validitet 

Validiteten i en studie avgörs enligt Abbott och Monsen (1979) om det som ska mätas 

verkligen mäts. Om detta inte skulle vara fallet anses forskningen ha låg validitet. Ejvegård 

(2009) hävdar att en låg reliabilitet automatiskt resulterar i en låg validitet, men en hög 

reliabilitet kan innebära både hög, låg eller helt avsaknad av validitet. I arbetet med 

validiteten i denna studie har värdering av hur mätningen av de olika faktorerna ska 

genomföras och struktureras varit noggrann. Något som studien har tagit i beaktning är att 

data samlats från information ur företagens redovisningar och därmed ligger dessa siffror till 

grund för beskattning. Detta kan innebära att det finns skattefördelar som påverkar hur 

företagen framställer sina resultat vilket innebär att redovisning av vinst, kostnader och 

tillgångar kan se olika ut. Dock måste de företag som är noterade på Stockholmsbörsen 

redovisa enligt svenska redovisningsprinciper och eftersom det är dessa företag som studien 

observerar är det en stärkande aspekt gällande validiteten på detta arbete.  
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För studien är det även viktigt att presenterade samband mellan variablerna speglar 

verkligheter och Bryman och Bell (2013) beskriver den interna validiteten som förhållandet 

mellan de undersökta variablerna och dess hållbarhet (om det finns ett kausalt samband eller 

om annan variabel bidragit till ett skenbart samband). Detta är något som är aktuellt för denna 

studie. Trots att det inte är just kausala samband som undersöks, gäller det att sambanden 

utförs på verkliga grunder för tillförlitlighetens skull. Detta har noga tagits i beaktande vid val 

av variabler i denna studie.   

 

Den interna validiteten har varit i fokus i denna studie och den externa validiteten, som enligt 

Bryman och Bell (2013) även kan beskrivas som generaliserbarhet, har varit mindre 

diskuterad. Att generalisera resultatet av studien i andra kontexter har i detta fall inte varit av 

samma intresse som att beskriva relationen mellan de för studien relevanta variablerna och 

den population som studien omfattar. Detta förklarar inriktningen på mätning av validiteten.   
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3. Teori 

3.1 Allmän forskning 

I denna del av teorin presenteras allmänna teorier som är relevanta att koppla till ämnet. 

Asymmetrisk information, utdelningssignalering och agentteorin. Vidare följer en 

presentation av begreppen principal agent problem och agentkostnader som är viktiga att 

förtydliga för att skapa en bättre förståelse för kopplingen mellan de olika teorierna och denna 

studie.  

3.1.1 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information kan ha stor betydelse på företags utdelningsstrategi, men vad menas 

egentligen med asymmetrisk information? Stiglitz (2002) definierar asymmetrisk information 

genom att en individ har tillgång till mer information om en specifik sak kontra en annan 

individ. Inom företagsekonomin kan detta till exempel vara att en företagsledare vet mer om 

framtiden för företaget än vad investerarna vet. Alltså är den informationen som inte är 

allmänt tillgänglig. Enligt Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) så drivs individens 

beslut av informationen som finns tillgänglig vilket resulterar i att asymmetrisk information 

kan innebära ett sämre beslut.  

 

Asymmetrisk information kan existera på olika sätt och på diverse marknader. Enligt Akerlof 

(2002) så kan även olika köpare ha tillgång till olika mycket information om till exempel ett 

företag. Detta går att koppla till börsmarknaden, där individer med inside-information kan 

agera på informationen i förväg och på så vis öka sin lönsamhet. På börsmarknaden menar 

Hughes (1986) att företagsledningen har större kännedom om sitt eget företag än vad 

individuella investerare har, därmed finns det asymmetrisk information. Detta är en aspekt att 

ta i beaktning gällande studier kring hur företag väljer att använda sig av utdelning och 

därmed av vikt för syftet med denna studie. Malkiel och Fama (1970) menar att i en 

idealvärld så finns det ingen asymmetri och priser reflekterar all information. En sådan 

marknad kallas för effektiv. 

 

Själva teorin om asymmetrisk information är viktigt att känna till eftersom det har en indirekt 

påverkan på företagens utdelningsstrategi. Om företagsledningen besitter värdefull 

information, som inte är av allmän kännedom, kan de agera med hjälp av informationen innan 

allmänheter. På så vis är det enkelt för företagsledare att skapa en egen förmögenhet genom 
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exempelvis vetenskapen om att företagets framtid ser ljust ut och därmed möjligheten att öka 

det egna aktieinnehavet innan nyheten når allmänheten. Den asymmetriska informationen är 

värdefull att känna till eftersom den kan hjälpa till att beskriva andra faktorer som påverkar 

utdelningen, två av de faktorerna är signalteorin och ”Pecking order theory”. 

 

3.1.2 Utdelningssignalering 

Utdelningar kan användas som en form av signalering till marknaden hur företagsledningen 

ser på framtiden. Teorin om signalering studerades av Spence (1973) då han ville se hur 

informationen från företagen påverkade hur marknaden såg på företaget. Signalering kan 

användas när asymmetrisk information finns. Connelly et al. (2011) menar att signaleringen 

innehåller två olika parter, ett företag samt en individ som mottar informationen. Resultatet av 

signaleringen förväntas enligt företagsledningen bli ett lyft i aktiekursen (Westphal och Zajac, 

1998). 

 

När det råder asymmetri på marknaden så gynnas företagen av att ha hög utdelning. Detta är 

ett sätt att se på hur utdelningsnivån kan tolkas och därmed även styras för att informera 

kunder eller intressenter. I och med att studien studerar ägarkoncentrationens påverkan på 

utdelning så är det även av vikt att se till de faktorer som kan tänkas påverka utdelningen i en 

vidare mening. När företagsledningen har en hög utdelning så signalerar det till marknaden att 

ledningen har höga förväntningar inför framtiden och därmed agerar investerare på det och 

väljer att investera i företaget. Det är viktigt att förstå att även om signaleringen lyckas idag 

måste företagsledningen ta konsekvenserna i framtiden. Om framtiden inte visar sig vara lika 

positiv som förväntat och företaget har en hög utdelning, står valet mellan att antingen sänka 

utdelningen (vilket kommer resultera i en lägre aktiekurs) eller så gör man en kostsam 

nyemission för att kunna hantera utdelningen (Dewenter och Warther 1998). Ett tänkbart 

scenario som knyter samman denna punkt med studiens syfte är att en stor privat ägare kan 

tänkas sitta på mer information än resterande intressenter och därmed styra utdelningsbesluten 

för att signalera rätt till omvärlden. Detta kopplar ägandet till signalering och asymmetrisk 

information, vilket inte är huvudmålet att undersöka i denna studie men som fortfarande är 

högst relevant.  

 

Ett företag kan även signalera styrka genom att köpa tillbaka aktier från individer. Detta 

tolkas som att företagsledningen ser en undervärdering av företag och försöker dra nytta av 
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det. Resultatet blir att marknaden inser detta och reagerar genom att investera i företaget 

vilket ökar aktiekursen (Dewenter och Warther 1998). 

 

Utdelningssignalering kan även vara negativt, precis som i pecking order teorin så kan 

investerare reagera negativt på ett företags signaler och därmed sälja av sina aktier fort, vilket 

medför ett ras av aktiepriset.  

 

3.1.3 Agentteorin 

“An agency relationship has arisen between two (or more) parties when one, designated as 

the agent, acts for, on behalf on, or as representative for the other, designated the principal, 

in a particular domain of decision problems. Examples of agency is universal.” (Ross, 1973, 

s.134) 

 

Principal-agent teorin är enligt Boatright (2014) en av de grundläggande principerna i 

finansetiken. Agenten är en part som besitter speciella kunskaper och därmed även har 

möjlighet att agera som expert åt principalens intressen. Jensen och Meckling (1976) påvisar 

detta med ett underliggande kontrakt. Kontraktet innebär en indirekt befogenhet att fatta 

beslut och målsättningen är att uppnå en maximering av den egna nyttan. Ett problem som 

kan uppstå är dock att båda parter strävar efter just sin egen nytta, vilken kan resultera i att 

agenten inte alltid agerar på ett sätt som gynnar principalen (Jensen och Meckling, 1976). 

Detta på grund av att agentens och principalens intressen i olika situationer skiljer sig åt. Chen 

(2004) hävdar att detta kan uppstå då agenten saknar samvete och därmed avviker från de 

tidigare överenskommelserna. Problemet uppstår alltså när det underliggande kontraktet 

mellan de två parterna inte har tillräckligt tydliga riktlinjer. 

 

 Enligt Jensen och Meckling (1976) har agentteorin påverkat både strategiska beslut och 

företagspolicy i det avseende att ledningen i ett förtag inte agerar för att maximera 

aktieägarnas utdelning, om det inte finns en väl fungerande ledningsstruktur som säkrar även 

aktieägarnas intressen. Detta innebär en relevans för denna studie då syftet bygger på 

utdelningar och ägande. Ross (1973) påstår att problemet är av intresse att studera då det 

kommer till att fatta beslut under osäkerhet. Anledningen till detta är att agenten kan sitta på 

information som principalen inte är medveten om och därav skapas enligt Newman, Milgate 

och Eatwell (1992) en svårighet i att övervaka agenten. 
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3.1.4 Principal agent problem 

Eisenhardt (1989) delar in principal-agent relationerna i två exempel. Dels så är det relationen 

där principalen vet exakt vad agenten håller på med (complete information) och sen finns 

även relationer där principalen inte vet allt som agenten har gjort och gör (incomplete 

information) vilket i sin tur brukar innebära att agenten även ser till sitt egna intresse och 

därav kanske inte alltid agerar enligt överenskommelser. Båda dessa typer av relationer måste 

finnas för att ett agentproblem ska uppstå. Vidare gäller att om inte agenten och principalen 

strävar efter samma mål kommer agentkostnaden att öka i form av extra kostnader för 

övervakning av agentens agerande (Eisenhardt, 1989).  

 

Ibland förekommer det, vid överenskommelsen mellan parterna, missförstånd angående 

agentens förmåga att representera principalen. Detta kan enligt Eisenhardt (1989) förklaras 

som ”Adverse selection” och innebär att principalen inte kan försäkra sig om agentens 

skicklighet och kunskap i förhand vilken kan skapa utrymme för agenten att gå in i en 

överenskommelse som han inte är kapabel att hålla. Ett ”Moral Hazard” är ett scenario som 

kan uppstå när parterna är enade, men när agenten saknar anledning till utförandet. Exempel 

på detta kan vara att agenten känt sig pressad till en överenskommelse, eller blivit övertalad 

till ett godkännande av utförande. Båda dessa fall innebär att avtalet är gjort till fördel för 

principalen och därmed är kostsamt för agenten (Eisenhardt, 1989). 

 

Enligt Wiseman, Cuevas-Rodriguez och Gomez-Mejia (2012) har teorin främst kritiserats 

angående den pessimistiska synen på det mänskliga beteendet samt hur teorin lutar sig mot 

antaganden om agenters egoism gällande maximeringen av den personliga ekonomin, till 

minsta möjliga ansträngning. Detta lyfter Donaldson och David (1991) som ett problem då de 

påstår att icke-finansiella belöningar, såsom beröm och uppvaktning från exempelvis chefer, 

skulle kunna vara ett sätt att skapa bättre relationer och därmed även agentlojalitet. Eisenhardt 

(1989) påpekar att en långvarig relation mellan agent och principal automatiskt ökar chansen 

för principalen att lära känna agenten och dess beteende medan kortvariga relationer ökar 

risken för asymmetrisk information. Kritiken bygger alltså enligt Wiseman et al. (2012) på att 

teorin överdriver fokus på hur transaktionerna mellan agent och principal fungerar och 

därmed endast mäter kvantitativa aspekter av relationen. Viktiga kvalitativa aspekter i en 

relation, såsom respekt och förtroende, får inte tillräckligt med fokus och skulle behöva tas 
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med mer i diskussionen. Wiseman et al. (2012, s. 204) sammanfattar detta med: “... agency 

theory only requires that there be the potential for differences between the principal’s and 

agent’s interests.”  

 

3.1.5 Agentkostnader 

För att minska problemet med att agenten väljer att maximera sina egna intressen framför 

principalens kan ett incitament sättas upp genom att betala för övervakning. Jensen och 

Meckling (1976) beskriver detta som ”agentkostnader” vilket innebär de kostnader som 

uppstår genom övervakningen av agentens handlingar, kontraktskostnader för att binda 

agenten samt den kostnaden som uppstår på grund av parternas skillnader i intressen. Vidare 

ligger det därför i principalens intresse att minska dessa kostnader och detta kan enligt Douma 

och Schreuder (2002) göras genom att anlita en oberoende part. Detta är aktuellt i denna 

studien då konflikter mellan kontrollägare och resterande ägare enligt Chen (2004) är ett bra 

exempel som genererar dessa agentkostnader och därav finns ett stort intresse hos alla parter 

att dessa för att öka värdet i företaget. Dock finns det ett ytterligare problem i och med risken 

att agenten, med sin expertis, kan förvränga eller undanhålla viss information för principalen.   

 

Agentteorin är av intresse för undersökningen då det kan tänkas förekomma ett agentproblem 

vid besluten angående utdelning. I detta fall kan en ägare med stor aktieandel och stort 

röstetal (kontrollägare) hamna i intressekonflikt med resterande aktieägare eller företagets 

ledning. Deegan (2006) påstår att ett företag som arbetar för att minimera sin agentkostnad är 

det mest effektiva företaget då det utan incitament för att hålla agentens handlingar i riktlinjer 

med företagets bästa, kommer agenten fatta beslut som skapar maximal nytta av det egna 

intresset på bekostnad av principalerna.  

 

 

3.2 Tidigare forskning 

I denna del av teorin presenteras mer konkreta begrepp som grundar sig i tidigare forskning 

och som studerats i samma syftesområde som denna studie. Studiens nyckelbegrepp är 

framförallt koncentrerat ägande och utdelning. Eftersom studie undersöker sambandet mellan 

dessa begrepp presenteras även det under en egen rubrik.    
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3.2.1 Koncentrerat ägande 

Det koncentrerade ägandet innebär enligt La Porta et al. (2000) att de kontrollerande ägarna 

har större påverkan när det gäller hur företaget styrs och därmed kan erhålla fördelar på 

bekostnad av minoritetsägarna. Detta inkluderar den finansiella avkastningen (utdelning och 

värdestegring).  

 

Sveriges har ett koncentrerat ägarskap och detta går tillbaka till tidigt 1900-tal (Högfeldt, 

2005). Empiriskt bekräftas detta av Jonnergård och Larsson-Olaison (2010) vars 

undersökning av svenska börsnoterade företagen och dess ägarkoncentration visade att 34 % 

av totalt 252 bolag klassificeras som spridda (ingen enskild ägare kontrollerar över 20 % av 

företaget). Vidare visade resultatet att 19 % av företagen var majoritetsägda (ägaren 

kontrollerar 50 % eller mer av företaget).  

 

Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer och Vishny (1996) hävdar att det är lagsystemet i landet 

som påverkar hur ägandestrukturen ser ut. ”Civil-Law” är ett lagsystem som missgynnar 

minoritetsägare då investerarskyddet anses vara lägre vilket vanligtvis leder till ett mer 

koncentrerat ägarskap.  Å andra sidan skyddar lagsystemet ”common law” minoritetsägarna 

bättre och bidrar därmed till ett mer spritt ägande vilket är situationen i exempelvis USA och 

Storbritannien (Porta et al. 1996). 

 

I Sverige har vi ett starkt koncentrerat ägande och ett fåtal aktörer som kontrollerar stora delar 

av de företag som finns listade på Stockholmsbörsen. Agnblad, Berglöf, Högfeldt och Svacar 

(2001) tar upp SEB och Handelsbanken som typexempel på den svenska ägarstrukturen och 

påvisar hur detta går att se även i de största bolagen på börsen. Familjen Wallenberg är den 

största aktören på den svenska marknaden och har kontroll över företag som representerar 50 

procent av Stockholmsbörsens samlade marknadsvärde (Agnblad, J., Berglöf, E., Högfeldt, P. 

& Svancar, H., 2001).  

 

Sverige är ett land som tillåter aktier med olika röstvärden vilket är en förutsättning för att 

kunna bibehålla en hög ägarkoncentration. Agnbalad et al. (2001) anser att den svenska 

modellen med den koncentrerade ägarstrukturen kan komma att möta en rad olika prövningar. 

Ett eventuellt scenario är en framtida ökning av utländskt ägande som därmed skapar ett mer 

diversifierat ägande. Detta i sin tur påverkar enligt Agnblad et al. (2001) tillåtandet av aktier 
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med olika rösträtt då detta inte är lika vanligt i utlandet där modellen för ägandestrukturen är 

mer spridd.  

 

Vidare påstår Aoki (1984) att ett koncentrerat ägande gör det lätt för aktieägarna att samarbeta 

för att kräva fram information från ledningen vilket är ett sätt att komma undan 

informationsasymmetrin. Hill och Snell (1989) lyfter fram en negativ aspekt till detta: de 

transaktionskostnader som uppstår vid kortsiktiga förändringar vilket gör att det är med 

vanligt förekommande att stora ägarblock fattar mer långsiktiga beslut och därmed även vill 

investera mer långsiktigt. Detta är av stor betydelse i denna studie och beskriver grundtanken 

till hur ägandet kan tänkas påverka utdelningen och varför det finns ett intresse i att undersöka 

just detta. Är det personliga preferenser? Går det att se ett mönster i hur företag använder sig 

av utdelning? Det är just dessa typer av kringliggande frågeställningar som ligger till grund 

för denna studie. 

 

3.2.2 Utdelning 

Ett viktigt beslut som ledningen i ett aktiebolag måste ta, är att bestämma företagets 

utdelningsstrategi. Utdelningar är en form av betalning till aktieägarna som har investerat sina 

pengar i ett företag och företagen bestämmer själva nivån på utdelningarna. Studien anser att 

möjligheterna till olika utdelningsstrategier är stora då exempelvis vissa företag har en hög 

utdelning sett till årets resultat medan vissa företag inte använder sig av utdelningar. 

Utdelningar skiljer sig ofta mellan företag som är i olika faser av mognad, företag med hög 

tillväxt använder hellre överskottet av årets resultat till att återinvestera i företaget medan 

mognare företag med stabilare framtida inkomster generellt har högre utdelningar (Jensen 

1986). 

 

Miller och Modigliani (1961) menar att effekten av ett företags utdelningsstrategi kan vara 

stor, både för företagsledningen och för investerare. För en investerare som planerar sin 

aktieportfölj kan utdelningen vara av stor vikt eftersom aktieägare endast kan uppnå vinst 

genom antingen utdelningar eller prisökning av aktien (kapitalvinst). Miller och Modigliani 

(1961) påstår att investerare kan ha olika preferenser inom aktierna, antingen föredras till 

exempel 1kr utdelning per aktie, eller 1kr kapitalvinst per aktie. Att investerare föredrar det 

ena över det andra kan bero på många olika variabler, antingen så är det skattemässigt sett, 

mer lönsamt att välja aktier med hög utdelning, eller så tjänar investeraren mer på aktier med 
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låg utdelning och en högre kapitalvinst, det beror alltså på vilken skattesats som är lägst i 

landet där investeraren bor. För att lättare förstå hur olika utdelningsstrategier påverkar 

företag, aktiepris och investerare så kan en perfekt kapitalmarknad förutsättas, vilket kommer 

göras i nästkommande kapitel. 

 

3.2.3 Samband mellan koncentrerat ägande och utdelning 

Tidigare forskning har studerat möjliga samband mellan ägande och utdelning i olika former. 

Dessa studier har resulterat i både positiva samband och negativa samband samt med en stor 

variation av utförande och resultat. En artikel skriven av Mulyani et al. (2016) undersöker hur 

familjeägda företag i Indonesien använder sig av utdelning och hur belåning och skuldsättning 

påverkar ett eventuellt ”Principal agent problem”. Mulyani et al. (2016) bygger studien på tre 

frågeställningar som alla innefattar sambandet mellan familjeägda företag och utdelning. 

Ägandet gällande de familjeägda företagen har författarna bestämt till en gräns på 20 % av 

företagets totala eget kapital. Resultatet av studien påvisar att familjeägda företag delar ut 

38,34% i genomsnitt av nettoinkomsten som utdelning, medan icke-familjeägda företag 

betalar ut 39,47% i genomsnitt. Mulyani et al. (2016) slutsats är därmed att familjeägda 

företag generellt har en lägre utdelning än andra företag. Detta är även en slutsats som 

Claessens, Djankov och Lang (2000) dragit i en studie som påstår att familjeägda företag 

föredrar att behålla vinsten inom företaget. Detta för att själv styra över dessa.  

 

Trotz (2013) hävdar att ägandekoncentrationen är en förklaringsvariabel gällande utdelning i 

länder som exempelvis Tyskland och Nederländerna där det är vanligt med koncentrerat 

ägande. Även Gonzales et al. (2014) har studerat sambandet mellan ägandekoncentration och 

utdelning, men i sydamerikanska länder med koncentrerat ägande och kom fram till att 

företag som till stor del ägdes av en privatperson tenderade ha lägre utdelning. Vidare 

diskuterades huruvida detta är ett resultat av att en privat ägare föredrar att samla pengarna i 

företaget för att främja sina egna intressen.   

 

Maury och Pajuste (2002) har studerat sambandet mellan stora enskilda aktieägare och en 

lägre utdelning. Författarna drar slutsatsen att detta samband existerar på den europeiska 

marknaden och då framförallt i Finland. Vad som är unikt denna studie är att författarna 

lyckas påvisa att de som är VD och äger många aktier i samma företag, generellt betalar lägre 

utdelning. Detta anses i studien vara ett resultat av ett samarbete mellan aktieägare för att 
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skapa egna förmögenheter eller fördelar gentemot de andra, mindre, aktieägarna vilket är ett 

exempel på det tidigare presenterade ”Principal agent problem”. Vad som skiljer denna studie 

jämfört med Maury och Pajustes (2002) är att skatten i den finska studien är olika för 

utdelning och kapitalvinst vilket innebär en eventuell förklaring till varför företag föredrar det 

ena framför det andra, sett till skattemässiga fördelar. I vår studie på den svenska börsen är 

skatten densamma för både utdelning och kapitalvinst vilket anses ge ett intressant resultat 

som ringar in sambandet mellan utdelning och ägandet ytterligare.    

 

Viktigt att tillägga när det gäller utdelning, och som en förklaring till största delen av 

innehållet under studiens allmänna forskning, är att det inte bara är de undersökta variablerna 

i enkelhet som påverkar ett företags utdelning. Människors beteende och preferenser är 

viktiga i studier kring beslutsfattning och det kan vara svårt att knyta ihop dessa med rena 

variabler. Det koncentrerade ägandets påverkan på utdelning kräver förklaringar bortom 

enbart de resultat som en regressionsanalys påvisar. Vad är det som kan ligga bakom detta 

resultat? Varför ser det ut på det viset? Det finns mycket studier kring olika teorier inom 

ämnet och detta teorikapitel menar belysa även dessa för att skapa ytterligare klarhet till 

resultatet.  

 

 

3.3 Variabler 

Detta avsnitt syftar till att förklara de variabler som anses särskilt intressanta för just denna 

studie. Skatt, storlek och tillväxt samt risk kopplas djupare till relevansen för studien och dess 

syfte. 

3.3.1 Skatt 

Det finns två relevanta skattesatser för investerare att ta hänsyn till: 

- Skatt på kapitalvinst (tcg) 

- Skatt på utdelningar (td) 

En enkel tumregel i den verkliga världen är att om skatten på utdelningar är högre än skatten 

på kapitalvinster så gynnas investeraren av aktier med låg utdelning. Om skatten däremot är 

lägre för utdelningar så är det då mer lönsamt att investera i aktier med hög utdelning (se 

formel). Om vi bygger vidare på Miller och Modiglianis (1961) irrelevansteori och dess 

antaganden så kan vi endast lägga till skatt till ekvationen som vi använde i föregående 
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kapitel och om vi antar att skattesatsen på utdelningar är 50 % och kapitalvinstskatten är 30 % 

så kan vi se att investeraren förlorar lite av sitt värde i och med utdelningen: 

 

Pex = Pex-1 – D(1-td/1-tcg)  

Pex = 100 – 10(1-0,5/1-0,3)  Pex = 92,86 

 

Den enskilde aktieägaren måste som sagt skatta 50 % av sin utdelning på 10 och därmed har 

investeraren en större kapitalförlust än utdelning. Trots detta är det enligt Easterbrook (1984) 

många företagsledare som tror att högre utdelningar automatiskt leder till ett premium i 

aktiepriset, men i själva verket är det en så kallad klientel effekt (Clientele effect) som 

påverkar både aktiepriset och investerares förmögenhet. Klientel effekten kan förklara hur 

aktiepriset förändras beroende på hur investerarna ser på utdelningar, vilken skattesats 

utdelningar och kapitalvinst har samt om en utdelningsstrategi förändras i ett företag. Elton 

och Gruber (1970) bekräftar klientel effekten i sin studie och vidare argumenterar de för att en 

förändring i företagens utdelningsstrategi kan bli kostsam för investerarens förmögenhet. 

Detta kan till exempel ske om en investerare endast har aktier med låg eller ingen utdelning i 

sin portfölj eftersom det är lämpligast i dennes skattesituation. Ökar ett företag sin utdelning 

markant, kommer investeraren förlora på förändringen i utdelningsstrategin. 

 

Olika investerare som beskattas olika, till exempel statlig skatt i Sverige, har enligt Kalay 

(1982) samt Elton och Gruber (1970) olika preferenser i sina portföljer. Det visar sig att 

investerare i de högre skatteregionerna (höginkomsttagare) föredrar kapitalvinst över 

utdelningar och lägre inkomsttagare som beskattas med en lägre skattesats föredrar 

utdelningar framför kapitalvinster. Detta är en typisk klientel effekt som gör att 

företagsledningar måste välja sin utdelningsstrategi med omsorg. Å andra sidan menar Miller 

och Scholes (1978) att investerare kan föredra utdelningar före kapitalvinster trots att 

skattesatsen är lägre för kapitalvinst. 

 

Vidare menar Black och Scholes (1974) att det är svårt att mäta vilken effekt olika 

skattesatser har på aktiepriset beroende på olika utdelningsstrategier. Detta är något som även 

Michaely och Vila (1995) stödjer i sin studie där de argumenterar för att det finns fler 

heterogena variabler som påverkar aktiepriset i relation till skattesatser. Frank och 

Jagannathan (1998) utförde därför en studie där de analyserade utdelningsstrategier och 
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förändring i aktiepris på aktiemarknaden i Hong Kong, där varken utdelningar eller 

kapitalvinst beskattas. Frank och Jagannathans (1998) studie visade att aktiepriset i 

genomsnitt föll mindre än själva utdelningen, detta var alltså trots att inga skatter 

applicerades. Resultatet av denna studie öppnar upp för en diskussion kring hur mycket olika 

skattesatser verkligen påverkar aktiepriser vid utdelningar. Vidare visar som sagt tidigare 

forskning att olika investerare har olika preferenser kring utdelning kontra kapitalvinst oavsett 

skattesatser. Komplexiteten av skatter är därför hög och företagsledare måste värdera sina 

utdelningsstrategier noga för att kunna finna en optimal strategi. 

 

3.3.2 Företagets storlek och tillväxt 

Storleken på företaget har en stor påverkan kring den utdelningsstrategi som 

företagsledningen väljer. Jensen (1986) menar att mindre företag ofta har större 

utvecklingspotential och därmed mindre pengaflöde som kan användas till utdelning, 

resultatet av detta blir att mindre företag generellt sett har en lägre utdelning eftersom 

pengaflöden används till att återinvestera i företaget. Mindre företag som återinvesterar i 

företaget för att växa kan göra nyemissioner för att kunna ha utdelning men nackdelen med 

nyemissioner är att de är kostsamma. Smith och Watts (1992) stödjer dock inte teorin om att 

företagens storlek i sig är viktig för att förstå olika utdelningsstrategier, de menar istället att 

det är företagets utvecklingspotential som är viktig för utdelningsstrategin. Smith och Watts 

(1992) menar även att utdelningsstrategin bestäms efter hur reglerat företaget är och de 

konstaterar att större företag oftast är hårdare reglerade och därmed har de generellt sett en 

högre utdelning. 

 

Den tidiga forskningen inom området är aningen oense om det är företagets storlek eller dess 

tillväxtpotential som ligger till grund för utdelningen. På senare tid har dock fler forskare 

påstått att det är storleken som är den mer betydande variabeln (Farinha, 2003), detta 

påstående ligger i linje med Mancinelli och Ozkan (2006) samt med Fama och French (2001) 

som argumenterar för att företagens storlek har ett positivt samband med utdelning. 

 

I denna studie är det nödvändigt att kontrollera företagens storlek i regressionsanalysen och 

därför introduceras en kontrollvariabel, där företagens totala omsättning används som ett mått 

på företagets storlek. I studien kommer vi därmed kunna se hur företagens storlek påverkar 

utdelningarna på den svenska börsen. 
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3.3.3 Risk 

Risk är en faktor som kan påverka utdelningsstrategier på många olika vis, dels via risker som 

företagsledningen tar med utdelningen men även risker som investerare tar när det köper 

aktier. Risker kan även ha en indirekt påverkan på företags utdelning genom olika projekt 

som företagsledningen har investerat i för att generera pengaflöde till företaget (Allen, 

Bernardo och Welch 2000). 

 

Den första risken som påverkar företagets utdelningsstrategi är att utdelningar enligt Allen et 

al. (2000) är svåra att minska i framtiden, investerare räknar med att utdelningarna ska vara 

stabila och öka i framtiden. I studien påstår Allen et al. (2000) att utdelningar är ”sticky”, det 

vill säga att när det väl har bestämt att sitt företag ska ha utdelningar så är det inte lätt att 

minska utdelningen utan att få en negativ inverkan på företaget. 

 

I och med att utdelningar anses vara svåra att minska i framtiden så måste företagen därför 

försäkra sig om att pengaflödena i framtiden inte minskas med så mycket att det måste dras 

ned på utdelningar eller göra kostsamma nyemissioner. Brav, Graham, Harvey och Michaely 

(2005) och Lintner (1956) menar att företagets uppfattning om framtida inkomster har en stor 

påverkan på vilken utdelningsstrategi som företaget beslutar sig för. För att företagen ska 

kunna försäkra sig om att de har ett stadigt pengaflöde i framtiden kan de investera i projekt 

som ska generera intäkter i framtiden. Risken med detta är att företagsledningens 

kalkyleringar inte stämmer överens med världsbilden och om företagen investerar i utlandet 

så kan det enligt Remmers (2004) uppstå institutionella risker, det vill säga att skattesatsen på 

inkomsterna kan höjas och därmed påverkas de framtida inkomsterna från projektet. Remmers 

(2004) menar även att det finns risker med att investera i samma land där företaget i fråga är 

verksamt, vilket gör att företagen måste vara säkra på att deras investeringar verkligen håller 

måttet. 

 

Om ett företag å andra sidan väljer att ha en låg utdelning, eller ingen utdelning alls, uppstår 

även där risker. Om företaget väljer att återinvestera hela vinsten i företaget så finns det en 

risk för att företagsledningen använder pengarna till projekt som inte är lönsamma för 

verksamheten. Easterbrook (1984) och Jensen (1986) menar därför att utdelningar kan 

användas för att minska risken av dåliga externa investeringar med företagets pengar. 
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Företagsledningens riskbenägenhet kan även påverka deras beslut om utdelningsstrategi. Om 

ledningen är riskavert så tenderar företaget att ha en lägre utdelning och istället låta sina 

balanserade vinstmedel ligga kvar i företaget. Om ledningen däremot älskar att ta risker så 

resulterar det oftast i högre utdelningar. 

 

För att kontrollera företagens interna risk i en regressionsanalys kan ”Skuldsättningsgrad” 

låtas vara en kontrollvariabel för den finansiella risken. Studien kan därmed ta ställning kring 

hur företagens interna risk påverkar deras utdelningsstrategi. 
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4. Empiri 

I detta kapitel analyseras sambandet mellan utdelningar och ägandet i företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Resultaten av studiens analyser presenteras i tabeller och diagram för att 

ge en klar och tydlig bild. Vidare analyseras och kommenteras resultaten av undersökningen i 

koppling till den teoretiska referensram som ligger till grund för undersökningen.  

 

4.1 Deskriptiv data  

Eftersom att syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad 

aktieägarandel och låg utdelning bland aktieföretag på den svenska börsen behandlar detta 

avsnitt en djupare analys av variablerna andel utdelad vinst och ägarkoncentration.  

4.1.1 Andel utdelad vinst 

I enlighet med Maury och Pajuste (2002) använder denna studie andel utdelad vinst som mått 

för företagens utdelningsnivå vilket mäts genom utdelningar dividerat med företagets 

redovisade vinst.  I genomsnitt ligger utdelningsnivån i de 219 undersökta företagen på 

43,69% (se Tabell 5). Då denna analys innefattar alla branscher och segment var det av 

intresse och relevans att titta närmare på hur utdelningsnivåns genomsnitt förändrades sett till 

olika branscher och segment. 

 

Tabell 5: Andel utdelad vinst i %, SPSS.  

Report 

Andel utdelad vinst %   

Mean Median N Std. Deviation 

43,6947% 41,4400% 219 37,45039% 

 

I de olika branscherna är fördelningen av det totala antalet undersökta företag något ojämnt 

fördelat då exempelvis utilities och Oil & Gas enbart innefattar ett eller två företag, medan 

Industrials innefattar så många som 64 företag (se tabell 6). I Tabell 6 nedan visas att 

branschen telecommuncations har en genomsnittlig utdelningsnivå på hela 108 % av vinsten i 

de 3 företag som ingår. Consumer goods ligger på en utdelningsnivå med genomsnitt på 64% 

och som innefattar 21 företag. Å andra sidan så ser vi att de 2 företag som ingår i Oil & Gas 

enbart har en genomsnittlig utdelningsnivå på 9 % och Health Care ligger i genomsnitt på 25 

% i utdelningsnivå.  
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Tabell 6 – Andel utdelad vinst i % i de olika branscherna. 

Bransch 

Report 

Andel utdelad vinst %   

Bransch Mean Median N Std. Deviation 

Basic Materials 28,8945% 0,0000% 11 47,54053% 

Consumer Goods 63,9452% 53,1800% 21 30,08442% 

Consumer Services 51,1805% 56,8300% 19 35,75797% 

Financials 38,1102% 23,4200% 43 36,89216% 

Health Care 25,4317% 0,0000% 29 35,63866% 

Industrials 47,8852% 48,4050% 64 30,87148% 

Oil & Gas 8,9750% 8,9750% 2 12,69257% 

Technology 44,3642% 33,6450% 26 42,70521% 

Telecommunications 107,8967% 95,2500% 3 35,98711% 

Utilities 0,0000% 0,0000% 1 . 

Total 43,6947% 41,4400% 219 37,45039% 

 

Att titta på hur utdelningsnivå ser ut sett till de olika segmenten på marknaden är intressant 

för studien. I Tabell 7 påvisas att de 219 undersökta företagen är relativt jämnt fördelade i de 

olika segmenten vilket ger studien en mer rättvis bild av hur utdelningsnivån ser ut jämfört 

med företagens storlek. Tabellen visar tydligt att de minsta företagen (85st) är de som i 

genomsnitt betalar lägst utdelning (37,68%) medan de största företagen är de som i 

genomsnitt betalar högst utdelning (55,07%).  

 

Tabell 7 – Andel utdelad vinst i % i de olika segmenten. 

Segment 

Report 

Andel utdelad vinst %   

Segment Mean Median N Std. Deviation 

Large 55,0686% 47,2250% 64 42,01449% 

Mid 40,5977% 44,7150% 70 27,30928% 

Small 37,6813% 33,4500% 85 39,49965% 

Total 43,6947% 41,4400% 219 37,45039% 
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4.1.2 Ägarkoncentration 

I och med att denna studie främst är intresserad av ägandets påverkan på utdelningsnivåerna i 

de undersökta företagen är även variabeln ägarkoncentration av större betydelse. Precis som 

Maury och Pajuste (2002) har denna studie summerat de tre största ägarna och dess röster i % 

för att få fram ägarkoncentrationen. Tabell 8 visar att de tre största ägarna i de undersökta 

företagen i genomsnitt äger 49,25 % av företaget (röstandelar). Genomsnittet påvisar att det 

bland företag noterade på stockholmsbörsen förekommer ett koncentrerat ägande till hög 

grad.  

 

Tabell 8 – Koncentration av ägandet (Summan av de 3 största ägarna) 

Report 

Koncentration av ägande (Summan av de 3 största ägarna)   

Mean Median N Std. Deviation 

49,2553% 47,5000% 219 20,40442% 

 

Bransch 

Även gällande ägarkoncentrationen är det av intresse att se hur denna siffra ser ut fördelat på 

branscherna (Tabell 9). Tabellen visar ett ganska jämnt medelvärde i samtliga branscher med 

två avvikelser under medelvärdet (Oil & Gas och Utilities). Det var även dessa branscher som 

var de med lägst genomsnittlig utdelning. 
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Tabell 9 – Koncentration av ägandet i olika branscher. 

Report 

Koncentration av ägande (Summan av de 3 största ägarna)   

Bransch Mean Median N Std. Deviation 

Basic Materials 40,0364% 33,6000% 11 21,07758% 

Consumer Goods 48,5000% 48,2000% 21 19,63054% 

Consumer Services 50,4895% 48,0000% 19 17,78398% 

Financials 53,3767% 50,3000% 43 24,84127% 

Health Care 48,3000% 44,8000% 29 18,93757% 

Industrials 51,2641% 48,7000% 64 19,52488% 

Oil & Gas 24,0000% 24,0000% 2 14,70782% 

Technology 43,9462% 44,6000% 26 17,37778% 

Telecommunications 58,9000% 55,1000% 3 12,05778% 

Utilities 24,6000% 24,6000% 1 . 

Total 49,2553% 47,5000% 219 20,40442% 

 

Segment 

Koncentrationen av ägandet sett till storlek på företag skiljer sig inte mycket i de olika 

segmenten. De största företagen (Large) har aningen högre ägarkoncentration, följd av de 

minsta företagen (Small) och den med lägst ägarkoncentration är de mellanstora företagen 

(Mid). Dock är det höga grader av koncentration i alla dessa segment (se Tabell 10).  

 

Tabell 10 – Koncentration av ägandet i olika segment. 

Report 

Koncentration av ägande (Summan av de 3 största ägarna)   

Segment Mean Median N Std. Deviation 

Large 49,9406% 47,6000% 64 20,58383% 

Mid 48,5400% 47,1500% 70 20,33641% 

Small 49,3282% 47,7000% 85 20,54809% 

Total 49,2553% 47,5000% 219 20,40442% 

 

 

4.2 Bivariat analys 

Med hjälp av en bivariat analys kan korrelationen mellan två variabler mätas. Därför 

sammanställdes en korrelationsanalys för att undersöka hur studiens variabler är korrelerade 

samt om korrelationen är signifikant (Bryman och Bell 2013). I korrelationsanalysen som 

finns i tabell 11 har studien endast inkluderat hur variablerna korrelerar med den oberoende 

variabeln Andel utdelad vinst. Endast kontrollvariablerna, ägarkoncentration samt resterande 
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oberoende variablerna som har signifikanta korrelationer med den beroende variabeln har 

bibehållits. Hela korrelationsanalysen bifogas separat.  

 

Tabell 11 - Korrelationsanalys 

 

 Andel utdelad vinst % 

Andel utdelad vinst % Pearson Correlation 1 

N 219 

ROA (%) Pearson Correlation ,313 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 215 

Soliditet (%) Pearson Correlation -,033 

Sig. (2-tailed) ,630 

N 215 

Skuldsättningsgrad (%) Pearson Correlation ,154 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 215 

Log Omsättning Pearson Correlation ,332 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 219 

Förändring Omsättning (2011-2015) Pearson Correlation -,155 

Sig. (2-tailed) ,022 

N 219 

Koncentration av ägande (Summan av de 3 största ägarna) Pearson Correlation ,086 

Sig. (2-tailed) ,206 

N 219 

Kapital/Röster för största ägaren Pearson Correlation -,210 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 219 

Dummy_Telecommunications Pearson Correlation ,202 

Sig. (2-tailed) ,003 

N 219 

Dummy_HealthCare Pearson Correlation -,191 

Sig. (2-tailed) ,005 

N 219 

Dummy_ConsumerGoods Pearson Correlation ,177 

Sig. (2-tailed) ,009 

N 219 

Dummy_PPersonFamilj Pearson Correlation ,133 

Sig. (2-tailed) ,049 

N 219 



 

 38 

 

Utifrån den förenklade korrelationsanalysen kan vi endast tyda hur variablerna korrelerar med 

den beroende variabeln och inte hur alla variabler är korrelerade. Korrelationsmatrisen visar 

att ägarkoncentrationen samt soliditeten inte har någon signifikant korrelation med den 

beroende variabeln, resterande variabler har alla signifikanta korrelationer. 

 

Den variabeln som har starkast korrelation med utdelningen är företagens storlek (Log 

omsättning), där korrelationen är 0,332. Ägarkoncentrationen har ingen signifikans och inte 

heller någon korrelation men den beroende variabeln i korrelationsanalysen. 

 

4.3 Multivariat analys 

Utifrån korrelationsanalysen genomfördes fyra olika regressionsanalyser där den beroende 

variabeln, Andel utdelad vinst, testades med olika oberoende variabler samt kontrollvariabler. 

Regressionsanalysernas syfte är att visa vad för effekt olika oberoende- samt kontrollvariabler 

har på den beroende variabeln. I alla regressioner mäts ”Andel utdelad vinst” som den 

beroende variabeln. I den första regressionen inkluderades endast kontrollvariablerna för att 

se hur dessa påverkade den beroende variabeln. 

 

Regressionsanalys 1 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -41,485 21,817  -1,901 ,059 

ROA (%) ,360 ,118 ,211 3,052 ,003 

Soliditet (%) ,273 ,139 ,152 1,971 ,050 

Skuldsättningsgrad (%) 1,020 ,368 ,187 2,772 ,006 

Log Omsättning 10,901 2,788 ,296 3,910 ,000 

Förändring Omsättning (2011-

2015) 
-,014 ,005 -,174 -2,816 ,005 

a. Dependent Variable: Andel utdelad vinst % 

 Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,459a ,211 ,192 33,78750% 
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Den första regressionen visar att alla kontrollvariabler för studien har en signifikant effekt på 

”Andel utdelad vinst”. Soliditet är dock signifikant på 5 % -nivån vilket betyder att vi endast 

med 95% säkerhet kan säkerställa att koefficienten inte är 0. Det som är noterbart är att 

koefficienten för företagens storlek (Log omsättning), är 10,9 vilket tolkas som att större 

företag tenderar att ha en större andel utdelad vinst. En annan sak som är intresseväckande 

med regressionen är att skuldsättningsgraden har en positiv effekt på utdelningen, det vill säga 

att högra skuldsatta företag generellt har en högre utdelning. I ”Model Summary” kan vi även 

utläsa det justerade ”R Square”-värdet, vilket indikerar att denna regression förklarar 19% av 

variationen i den beroende variabeln. 

 

I den andra regressionen så inkluderades även den oberoende variabeln ”Kapital/Röster för 

största ägaren”, anledningen till detta var eftersom den variabeln hade stark signifikans i 

korrelationsanalysen, samt att den har med ägandet i företagen att göra. 

 

Regressionsanalys 2 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -9,837 24,426  -,403 ,688 

ROA (%) ,371 ,116 ,217 3,185 ,002 

Soliditet (%) ,241 ,137 ,134 1,760 ,080 

Skuldsättningsgrad (%) 1,082 ,363 ,199 2,979 ,003 

Log Omsättning 9,000 2,833 ,244 3,177 ,002 

Förändring Omsättning (2011-

2015) 
-,015 ,005 -,183 -3,003 ,003 

Kapital/Röster för största 

ägaren 
-23,104 8,477 -,172 -2,725 ,007 

a. Dependent Variable: Andel utdelad vinst % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,488a ,238 ,216 33,27963% 

 

När vi inkluderade den första oberoende variabeln så visade det sig att ”Kapital/Röster för 

största ägaren” har en negativ koefficient med en stark signifikans vilket indikerar att 

företagen generellt har en lägre utdelning när den största ägaren har samma procent röster 
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som kapital i ett företag, detta visas även i Diagram 2. Koefficienten för förändringen i 

omsättning är negativ vilket visar att företag med högre tillväxt i omsättningen har lägre 

utdelning. Soliditeten har tappat signifikansen i denna regression. Regression två har även en 

högre ”Adjusted R Square” än regression ett vilket är positivt eftersom det visar att den 

tillagda variabeln förklarar en del av förändringen i utdelning. 

 

Diagram 2 

  

 

I den tredje regressionen inkluderades dummyvariablerna för Stockholmsbörsens branscher 

tillsammans med de variabler som användes i regression två. Anledningen till detta var för att 

se hur branscherna kan påverka utdelningen. 
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Regression 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,531 25,259  ,179 ,858 

ROA (%) ,347 ,117 ,203 2,957 ,003 

Soliditet (%) ,307 ,138 ,170 2,218 ,028 

Skuldsättningsgrad (%) 1,186 ,357 ,218 3,317 ,001 

Log Omsättning 6,553 2,946 ,178 2,224 ,027 

Förändring Omsättning (2011-

2015) 
-,014 ,005 -,171 -2,879 ,004 

Kapital/Röster för största 

ägaren 
-23,767 8,463 -,177 -2,808 ,005 

Dummy_Utilities -30,213 32,515 -,055 -,929 ,354 

Dummy_Telecommunications 60,013 19,107 ,188 3,141 ,002 

Dummy_Technology ,597 7,647 ,005 ,078 ,938 

Dummy_OilAndGas -29,917 23,907 -,077 -1,251 ,212 

Dummy_HealthCare -8,894 7,981 -,081 -1,114 ,266 

Dummy_Financials -12,442 6,794 -,128 -1,831 ,069 

Dummy_ConsumerServices 5,784 8,504 ,044 ,680 ,497 

Dummy_ConsumerGoods 12,456 8,232 ,099 1,513 ,132 

Dummy_BasicMaterials -15,623 10,812 -,092 -1,445 ,150 

a. Dependent Variable: Andel utdelad vinst % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,567a ,321 ,270 32,11905% 

 

Soliditeten har återigen blivit signifikant på 5 % -nivån. Eftersom regression tre innehåller 

dummyvariabler så analyseras regressionen lite annorlunda, dummyvariabeln för 

telekommunikation visar till exempel att företag inom den branschen har 60 % högre 

utdelning än de företag som inte är inom telekommunikationsbranschen. Regression tre har en 

högre förklaringsgrad (Adjusted R Square) än de tidigare regressionerna vilket indikerar att 

branscherna har en påverkan på utdelning, trots att endast en branschindelning 

(Telecommunication) i sig är signifikant. En viktig sak med regression tre är att många av 

branscherna innehåller för få företag för att ge statistiskt bra resultat, till exempel innehåller 

branschen ”Utilities” endast ett företag. 
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I den fjärde och sista regressionen exkluderades branschvariablerna och ersattes med den 

oberoende variabeln ”Koncentration av ägande”. Anledningen till att ägarkoncentrationen 

väljs som oberoende variabel trots att den inte visade någon signifikans i korrelationsanalysen 

är för att svara på studiens syfte och se om det finns något samband mellan 

ägarkoncentrationen och utdelningen. 

 

Regression 4 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -12,537 26,096  -,480 ,631 

ROA (%) ,366 ,118 ,214 3,111 ,002 

Soliditet (%) ,245 ,138 ,136 1,776 ,077 

Skuldsättningsgrad (%) 1,094 ,366 ,201 2,988 ,003 

Log Omsättning 9,030 2,841 ,245 3,178 ,002 

Förändring Omsättning (2011-

2015) 
-,015 ,005 -,183 -2,986 ,003 

Kapital/Röster för största 

ägaren 
-22,379 8,836 -,166 -2,533 ,012 

Koncentration av ägande 

(Summan av de 3 största 

ägarna) 

,035 ,118 ,019 ,299 ,765 

a. Dependent Variable: Andel utdelad vinst % 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,488a ,239 ,213 33,35273% 

 

Regression fyra visar att koncentrationen av ägandet endast har en koefficient på 0.035 

samtidigt som signifikansen är dålig, detta tyder på att koefficienten med stor sannolikhet kan 

vara 0. Adjusted R Square har även försämrats när ägarkoncentrationen inräknas. Därmed kan 

vi anta att ägarkoncentrationen i sig inte påverkar utdelningen bland företagen i Sverige.  
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5. Diskussion 

I denna del kopplas resultaten från empirin till tidigare forskning och relevanta teorier för att 

kunna värderas. Detta kompletteras med egna reflektioner kring undersökningens resultat. För 

att göra analysen så tydlig som möjligt har vi valt att bygga upp kapitlet likt empirin och följa 

datan i den ordning och sammansättning som den presenteras i empirin.  

 

5.1 Andel utdelad vinst 

Som presenterats i det föregående empirikapitlet påvisade resultatet av undersökningen i att 

de noterade företagen på Stockholmsbörsen i genomsnitt har en utdelningsnivå på 43,69%. 

Denna siffra är resultatet efter en mätning av alla företags utdelningsnivåer dividerat med 

företagets redovisade resultat.  I och med att 48 företag som undersökts inte har någon 

utdelning alls (0%) betyder detta att utdelningen generellt sätt ligger ganska högt. Genom att 

sedan analysera hur den genomsnittliga utdelningsnivån såg ut indelat i bransch och segment 

kunde vi utläsa att storleken på företagen inte markant skiljde sig åt, medan branscherna hade 

en större spridning gällande medelvärdet. Detta skapade nyfikenhet i att kolla hur 

regressionsanalysen skulle förändrats om branscherna inkluderades som en variabel. Miller 

och Modigliani (1961) påstår att effekten av utdelningsnivån i företag är stor för exempelvis 

investerare och företagsledning. Investerare som köper aktier kan tjäna pengar antingen på en 

hög utdelning eller på att aktiepriset ökar. I tabell 11 kan vi se att genomsnittliga 

utdelningsnivån i flertalet större branscher ligger över det totala medelvärdet. För investerare 

kan detta mycket väl ge en bild av vart det kan finnas lönsamma investeringar, vilket vi anser 

är av intresse i denna studie då vi söker förstå hur utdelningen påverkas av ägandet och att det 

i detta fall kan vara av värde för ägare som även har investerat mycket i företaget.  

 

Mulyanis et al. (2016) studie i Indonesien visade att de undersökta företagen hade en 

utdelning på omkring 39%. Om vi jämför det med denna studies resultat kan vi se att de 

svenska företagen generellt sett har en högre utdelning än de indonesiska. En av 

anledningarna till att företag i Sverige har högre utdelning kan vara att den svenska 

marknaden är mer mogen, medan den indonesiska marknaden är i en tillväxtfas (Mulyani et 

al. 2016). Denna reflektion stöds även av Smith och Watts (1992) som menar att företagens 

tillväxt och utvecklingspotential är en central del av företagens utdelningsstrategi och att en 

högre tillväxt innebär en lägre utdelning då vinsten ofta återinvesteras i det egna företaget.  I 

teorin presenteras utdelningssignaleringen som en viktig del av hur utdelningen se ut på olika 
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marknader, i olika företag. Höga utdelningar signalerar positiva framtida förväntningar vilket 

är attraktivt för intressenter. Detta borde innebära att företag på en mer mogen marknad 

(Sverige) är mer intresserade av att använda sig av utdelning kontra en mindre mogen 

marknad med behov av tillväxt (Indonesien).   

 

En annan anledning till att andelen utdelad vinst skiljer sig mellan olika länder kan bero på 

den klientel-effekt som Elton och Gruber (1970) argumenterar för. Investerare i Sverige kan 

ha en starkare preferens för aktier med högre utdelning än vad investerare i andra länder har.  

 

 

5.2 Ägarkoncentration 

Ägarkoncentrationen var en av de mest intressanta variablerna i studiens inledning. De 3 

största ägarna i varje företag äger i genomsnitt 49,26 % av företaget vilket påvisar en hög 

koncentration. Porta et al. (1996) hävdar att lagsystemet i det land som studeras har en stor 

påverkan på fördelningen av ägandet. Eftersom vi i Sverige har ett lagsystem (Civil-Law) som 

enligt Porta et al. (1996) gynnar ett koncentrerat ägarskap finner även denna studie ytterligare 

stöd för detta i vår undersökning på Stockholmsbörsen. Ännu en aspekt som grundar sig i 

teorin är tillåtelsen av olika röstvärden och hur detta främjar det mer koncentrerade ägandet. 

Porta et al (2000) påpekar att det koncentrerade ägandet kan skapa större kontroll hos de som 

äger en stor del av företagen och att detta kan påverka hur företagen styrs, vilket indirekt kan 

betyda en påverkan på utdelningsnivå. Eftersom vår studie resulterar i en hög koncentration 

av den genomsnittliga utdelningsnivån bör detta styrka påståendet att ägarkoncentrationen kan 

ha avtryck på hur företagen beslutar angående utdelning. I teorin framförs Aokis (1984) 

påstående att det koncentrerade ägandet gör det lättare för aktieägare att samarbeta och 

därmed minska eventuell informationsasymmetri genom att kräva fram information av 

ledningen. Som tidigare nämnt i teorikapitlet har den asymmetriska informationen en stor vikt 

i denna typ av undersökning. Malkiel och Fama (1970) för fram att det endast är 

”idealvärlden” som helt saknar asymmetri vilket gör att den marknad som vår studie 

undersökt är en marknad där det råder asymmetrisk information. Studiens resultat angående 

ett koncentrerat ägande kan därför kopplas till att minska asymmetriproblemet och vidare 

minska följdkostnaderna som exempelvis agentkostnader. Om det koncentrerade ägandet kan 

motarbeta asymmetrin och det där med går att undvika eventuella kostnader för övervakning 

etcetera, finns det ytterligare intresse i att använda en högre utdelning för att signalera 

stabilitet och positivitet till intressenter. 
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En annan intressant aspekt är Agnblads et al. (2001) varningar för att ett ökat utländskt 

ägande i framtiden kan skapa ett mer diversifierat ägande vilket i sin tur kan påverka huruvida 

de olika röstvärdena tillåts, då det inte är lika vanligt i utlandet. Detta är något som denna 

studie valt att distansera sig från, men något som är av intresse i diskussionen som förts ovan 

angående det koncentrerade ägandet. Vad händer med asymmetrin, agentteorin och 

utdelningen om ägarna är från utlandet och har mindre kontroll över vad som sker i företaget?  

 

5.3 Regression 1 

Regression 1 påvisar en signifikans hos alla kontrollvariabler där soliditeten ligger precis på 

gränsen för vad som kan anses som signifikant (0,05). Tydligt i denna regression är att 

koefficienten som motsvarar företagets storlek (Log Omsättning) ligger på 10,9 där siffran 

står för hur kontrollvariabeln korrelerar med den beroende variabeln (Andel utdelad vinst). 

Genom detta kan vi utläsa att det enligt denna studie, och denna analys, tenderar vara högre 

utdelning i större företag. Detta kan kopplas till Jensens (1986) argument gällande att små 

företag ofta har en större utvecklingspotential som i sin tur resulterar i ett mindre pengaflöde 

att använda till utdelning. Jensen (1986) menar att det pengaflöde som finns ofta används till 

återinvestering och att summan som blir över att lägga på utdelning därför blir begränsad. Vi 

anser att vår studie stärker påståendet att företagets storlek har en påverkan på 

utdelningsstrategi. Vi anser även att Smith och Watts (1992) teori om alternativet till 

nyemissioner för att som litet företag kunna ha utdelning, är så pass kostsamt att företagen då 

väljer att exkludera utdelningen. Eftersom vi i denna studie valt att mäta andel utdelad vinst 

genom att dividera utdelning med företagets redovisade resultat, anser vi likt Smith och Watt 

(1992) att det torde vara utvecklingspotentialen framför storleken som avgör 

utdelningsstrategiernas utformning.  

 

I modellens summering kan vi se att denna typ av regression förklarar 19,2% av variationen i 

den oberoende variabeln. Detta ansåg vi inte vara tillräckligt högt och valde därför att utföra 

ytterligare tre regressioner där fler relevanta och intressanta kontrollvariabler infördes. 
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5.4 Regression 2 

För att utveckla den första regressionen valde vi att inkludera ”kapital/röster” för den största 

ägaren, då den variabeln påvisade en stark signifikans i korrelationsanalysen samt är starkt 

kopplat till ägandet inom företaget vilket är syftet att undersöka i denna studie.  

 

Här kan vi se att den introducerade variabeln ”kapital/röster” påvisar en negativ koefficient (-

23) samtidigt som signifikansen är stark (0,07) vilket indikerar att utdelningen är lägre när 

”kapital/röst”-ration är högre. Detta i sin tur betyder att när den största ägaren har lika många 

röster i procent, som kapital i företaget, så är utdelningen lägre (se Diagram 2). Här anser vi 

att det framförallt blir intressant sett till agentteorin då vi analyserar kapital/röster och dess 

signifikans. I de fall där ägaren innehar en stor del av kapital/röster kan det vara fråga om 

ägarens personliga intressen. Detta kan, precis som Jensen och Meckling (1976) hävdar, 

påverka hur beslut kring utdelning fattas då den kontrollerande ägaren på olika sätt kan se till 

att få sina intressen prioriterade genom den makt som kontrollen kan skapa. Vidare kan de 

företag med låg kapital/röst-ratio använda sig av olika aktieslag som innefattar olika rösträtter 

för att kunna behålla kontrollen över företaget. Detta är, precis som Newman et al. (1992) 

indikerar, svårt att övervaka och kan därför resultera i agentkostnader. Douma och Schreuder 

(2002) hävdar att lösningen på detta kan vara att anlita en oberoende part för att minska 

problemet med agentkostnader. I denna studie så anser vi att resultatet styrks av tidigare 

forskning gällande denna typ av påverkan och kontroll.   

 

Även i denna regression är storleken (Log Omsättning) hög till korrelationsgraden (9,0) vilket 

fortfarande påvisar att större företag tenderar ha högre utdelning. Detta relaterat till en högre 

förklaringsgrad i modellens summering. Dock har soliditeten tappat sin signifikans i denna 

regression. 

 

Sett till modellens summering förklarar denna regression 21,6 % av variationen i den 

oberoende variabeln vilket är högre än den tidigare regressionen. Detta visar att den tillagda 

variabeln förklarar en del av förändringen i utdelning. Dock så anser vi fortfarande att det kan 

finnas variabler av betydelse som kan öka förklaringsgraden ytterligare. 
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5.5 Regression 3 

Den tredje regressionen innehåller samma variabler som regression 1 och regression 2 med 

tillägg av Stockholmsbörsens branscher. Vi tycker att en regression som inkluderar 

branscherna kan ge ännu en aspekt i vår analys angående påverkan på företags utdelningsnivå.  

 

Till en början ser vi att soliditeten återigen blivit signifikant. Branscherna ändrar 

regressionsanalysen något vilket förklaras under ”Regression 3” i empirikapitlet. 

Förklaringsgraden i denna regression är högre än både regression 1 och regression 2 (27,0 %) 

vilket vi anser är högt. Detta påvisar att branscherna har en påverkan på utdelningsnivån, trots 

att det bara är en av branscherna (Telecommunication) som är signifikant. Som nämnt i 

empirin är branscherna statistiskt svåra att analysera då vissa endast innefattar enstaka 

företag.  

 

5.6 Regression 4 

Som en sista analys valde vi att exkludera branschvariablerna och ersätta dessa med 

”Koncentration av ägande” som oberoende variabel. Trots att denna variabel saknade 

signifikans i korrelationsanalysen så är detta av värde att analysera för att svara på studiens 

syfte. Vidare påvisar denna regression en avsaknad av signifikans (0,765) och en koefficient 

på 0,035 vilket inte förklarar någon stor del av den beroende variabeln: Andel utdelad vinst.  

 

Maury och Pajuste (2002) påvisade ett samband mellan stora enskilda ägare (typ av 

koncentrerat ägande) och en lägre utdelning på den europeiska marknaden, framförallt i 

Finland. Tyvärr kan vår studie inte finna ytterligare belägg för detta gällande den svenska 

aktiemarknaden, men detta betyder inte att sambandet inte existerar. Regression 2 kan dock 

påvisa en indikation gällande största ägaren och dess ägande kontra företagets kapital. Det 

finns många olika variabler att undersöka, olika uppställningar och kombinationer samt olika 

sätt att mäta den data som samlas in. Att tillägga är även påverkan av tidsram, material och 

finansiering till undersökning samt den förändring som ständigt sker på aktiemarknaden. Det 

resultat vi uppnått i denna undersökning, angående sambandet mellan utdelningsnivå och 

ägande, behöver inte se lika ut om undersökningen genomförs år 2040.  

 

Likaväl som Maury och Pajuste (2002) lyckades bevisa sambandet mellan utdelningsnivå och 

ägandet, kopplades detta även till författarnas påstående angående ”Principal agent problem” 
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och dess innebörd. Eftersom vi inte kom att finna ett samband som var tydligt nog tappade 

även denna typ av problem lite poäng, men är fortfarande relevant och något som skulle 

kunna vara värdefullt att undersöka närmare. Sverige har fortfarande ett mer koncentrerat 

ägande oavsett samband med utdelningsnivå eller inte, vilket betyder att ”Principal agent 

problem” fortfarande kan vara aktuellt. Skatten i Finland, som diskuteras tidigare i 

teorikapitlet, skiljer sig gällande utdelning och kapitalvinst vilket får följder när det kommer 

till beslutsfattning kring utdelning. Skattemässiga fördelar/nackdelar. Detta var som redan 

beskrivet i problemformuleringen, en aspekt som vi ansåg extra intressant med vår egna 

studie då Sverige saknar den skattemässiga skillnaden på utdelning och kapitalvinst. Detta 

kan vi mycket väl se som en betydande faktor till varför vår studie inte kan påvisa ett 

tydligare samband mellan ägande och utdelning. Det koncentrerande ägandet, som kan skapa 

kontrollfördelar och därmed fördelar i beslutsfattandet, har inte samma betydelse i Sverige då 

det inte medför några skattemässiga fördelar för ägarna. Detta i och med att skatten är 

densamma och det då kan tänkas handla mer om preferenser än ett tydligt samband. Vi tycker 

även att Jensens (1986) påstående om utvecklingsmöjligheter är intresseväckande då vi tror 

att företag gärna investerar och tänker framåt med sitt kapital (kapitalvinst) och att detta har 

ett starkare driv här i Sverige än i Finland på grund av skatten.  
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6. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

6.1 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi se att avsaknaden av signifikans råder både i korrelationsanalys 

och regressionsanalys. Detta har vi analyserat och kopplat till skatteeffekten och att denna 

förmodligen har en stor betydelse då vi inte kan påvisa ett samband och detta är en stor 

skillnad mellan vår studie och exempelvis Maury och Pajustes (2002) studie från Finland (och 

andra europeiska länder). Dock så påvisar regression 2 att variabeln ”Kapital/röster för största 

ägaren” visar en hög signifikans och en negativ koefficient vilket indikerar att företag 

generellt har en lägre utdelning då den största ägaren har lika många röster i procent, som 

kapital i företaget (figur 1). Vi anser även att våra analyser kan kopplas till bland annat 

Jensens (1986) påstående om företags utvecklingspotential och Petersons (1998) påvisande av 

skattens effekt på vinstdispositionen. Vi analyserar även agentteorin och ”principal agent 

problem” som ett aktuellt bidrag då det koncentrerade ägandet råder på svenska börsen och att 

därmed Jensen och Mecklings (1976) teori angående kontroll och ”makt” kan tänkas ha 

betydelse vid beslutsfattandet. Samtliga analysmodeller har en hög förklaringsgrad, men 

regression 3 som inkluderar de olika branscherna har högst grad och regression 1 som 

exkluderar branscher och inkluderar ägarkoncentration är den av regressionerna som har lägst 

förklaringsgrad.   

 

6.2 Slutsats 

Slutligen kan vi konstatera att vi i denna studie inte finner något direkt samband mellan ett 

koncentrerat ägande och en låg utdelningsnivå. Detta leder till att studien besvarat sitt syfte 

som lyder: 

 

” Syftet med denna studie är att testa sambandet mellan en koncentrerad aktieägarandel och 

låg utdelning bland aktieföretag på den svenska börsen.” 

 

Vi vill belysa att det sett till den största ägaren (kapital/röster största ägaren), där ägaren har 

samma procent röster som kapital i företaget, finns en indikator på ett samband till låg 

utdelning. Detta i och med en hög signifikans och en negativ koefficient. 
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Studien har analyserat ett antal olika kombinationer för att testa sambandet mellan 

ägarkoncentrationen (kapital/röster för största ägaren) och utdelningsnivån (andel utdelad 

vinst) där resultatet påvisat en avsaknad av signifikans gällande ägarkoncentrationen, men en 

tydlig signifikans gällande bland andra: ROA (avkastning totalt kapital), skuldsättningsgrad 

och förändring omsättning. 

 

Avsaknaden av signifikans gällande ägarkoncentrationen som variabel är tråkigt då det hade 

varit av stort värde för studien att analysera och diskutera denna del av undersökningen.  

Dock så bjuder avsaknaden av samband in till en annan diskussion och ett mer eget 

reflekterande vilket kan vara av lika stort intresse i denna typ av uppsats. Vi kan känna att 

resultatet är realistiskt just på grund av exempelvis skatteeffekten då vi såg detta som en av de 

mest intresseväckande skillnaderna kontra den finska studien av Maury och Pajuste (2002).  

 

6.3 Studiens bidrag, teoretiskt och praktiskt 

Teoretiskt bidrar denna studien med att påvisa att sambandet mellan ägandet och 

utdelningsnivån inte är självklart på den svenska börsen och att det är många faktorer som har 

påverkan vilket gör att just denna undersökning skulle behöva vidare studier för att finna 

ytterligare sanningar. Dock så bidrar denna undersökning med en spännande öppning gällande 

område och forskning med många typer av förgreningar som skulle vara intressant att studera 

vidare inom. Vi anser även att denna studie kan användas till att antingen bekräfta eller 

ifrågasätta andra slutsatser från tidigare forskning då detta är ett forskningsämne av stort 

intresse.  

 

Vi anser att studiens praktiska bidrag främst är till investerare som vill lära sig mer om 

utdelningar och de faktorer som är viktiga att inkludera i de beslut som rör utdelning. I denna 

studie är bidraget extra stort när det kommer till ägandet av företaget och därför kan det vara 

ett bidrag när det kommer till hur ägandet ser ut på den svenska börsen och hur utdelningen 

påverkas av olika faktorer. Som investerare kan utdelningen vara en viktig aspekt i olika 

investeringsbeslut och därför anser vi att denna studie kan komma att vara till stor hjälp då 

den data som samlats in och använts går att analysera ytterligare och mer specificerat 

beroende på vad det är forskaren vill titta mer på. Resultatet av studien bidrar till att bredda 

förståelsen för hur utdelning påverkas av ägandekoncentrationen, men även andra variabler 

som är inkluderade i de fyra regressionsanalyserna studien innefattar.   
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6.4 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara spännande att undersöka detta område djupare i form av 

exempelvis Agnblads et al. (2001) teori om hur det utländska ägandet kan komma att förändra 

hur ägandet i Sverige ser ut. Har det skett en ökning av utländskt ägande senaste åren? Om ja, 

hur har detta påverkat ägandet fram till idag? Går det att se en tydlig förändring? Finns det ett 

samband mellan förändringen och ökningen av utländskt ägande? 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är en undersökning med större fokus på agentteorin och 

”principal agent problem”. Vi tycker att detta skulle vara av intresse på den svenska börsen då 

det råder koncentrerat ägande vilket ofta ligger till grund för just ett agentproblem och därmed 

även kontrollmissbruk/ maktutövning. Alltså en mer djupgående studie med inriktning som 

fokuserar mer på agentproblemet. Hur vanligt är det att ett agentproblem uppstår? Vad har det 

för påverkan på företaget utöver agentkostnader?  
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