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Sammanfattning 

Titel: Har ett företags utdelningspolicy någon betydelse? 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Pontus Kindlund och Andreas Wallgren 

 

Handledare: Catherine Lions 

 

Datum: 2018–01 

 

Syfte: Tidigare forskning undersöker oftast utdelningspolicyns betydelse för investerarna. Därför har 

vi valt att se det från företagens perspektiv genom att undersöka hur ett företags utdelningspolicy 

påverkar företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 

 

Metod: Studien har en kvantitativ metod med hypotesprövningar och en deduktiv ansats där datan är 

inhämtad från Thompson Reuters Datastream. Regressionsanalyser har sedan utförts för att studera 

sambandet mellan företagens utdelningspolicy och företagens genomsnittliga kapitalkostnader. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det inte finns några omfattande samband mellan 

företagens utdelningspolicy och företagens genomsnittliga kapitalkostnader. Vår studie är därför i 

linje med studien från Modigliani och Miller (1961) angående utdelningspolicyns irrelevans. 

 

Examensarbetets bidrag: Studiens resultat bidrar med kunskap som kan vara till nytta för 

företagsledningar som utarbetar företagens utdelningspolicy, eftersom oavsett val av utdelningspolicy 

kan det inte förväntas ha en signifikant påverkan på företagens genomsnittliga kapitalkostnad. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då vår studie inte har tagit hänsyn till företagens 

investeringsmöjligheter så kvarstår det att även ta hänsyn till detta för att undersöka 

utdelningspolicyns påverkan på den genomsnittliga kapitalkostnaden. 

 

Nyckelord: Utdelningspolicy, Genomsnittlig kapitalkostnad, Signalteori, Utdelningspolicyns 

irrelevans, Trade-off-teori  
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Abstract 

Title: Does a company’s dividend policy matter? 
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Supervisor: Catherine Lions 

 

Date: 2018–01 

 

Aim: Previous research usually explores the importance of the dividend policy for investors. 

Therefore, we have chosen to see it from the corporate perspective by investigating how a company's 

dividend policy affects the company's weighted average cost of capital. 

 

Method: The study has a deductive approach and a quantitative method of hypothesis testing and 

where the data is obtained from Thompson Reuters Datastream. Regression analysis has then been 

conducted to study the relationship between the dividend policy and the companies’ weighted average 

cost of capital. 

 

Result & Conclusions: The study's results show that there is no general correlation between the 

company's dividend policy and the company's weighted average cost of capital. Our study is in line 

with the study by Modigliani and Miller (1961) regarding the irrelevance of the dividend policy. 

 

Contribution of the thesis: The results of the study contribute to creating knowledge that may be 

useful to business executives who prepare the company's dividend policy, since any choice of 

dividend policy should not be expected to have a significant impact on the weighted average cost of 

capital. 

 

Suggestions for future research: As our study has not taken into account the companies' investment 

opportunities, it remains to take this into consideration to investigate the impact of the dividend policy 

on the weighted average cost of capital. 

 

Key words: Dividend policy, Weighted average cost of capital, Signaling theory, The irrelevance of 

a dividend policy, Trade-off theory  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Varför betalar företag utdelningar? Det är en fråga som Denis och Osobov (2008) bemöter samtidigt 

som de försöker identifiera de starkast bidragande faktorerna till varför företagens utdelningspolicy 

ser ut som den gör. Utdelningspolicy är de riktlinjer som ett företag utarbetar gällande 

överskottslikviditet och sparade vinster hävdar Livia (2011). Företaget kan antingen välja att betala 

ut kapital de inte behöver till sina aktieägare eller så sparar företaget överskottskapital i sin 

balansräkning för att i framtiden kunna investera i lönsamma projekt (Livia, 2011). Utdelningspolicy 

och företags genomsnittliga kapitalkostnad är frekventa forskningsområden. Trots att teorier som 

utdelningspolicyns irrelevans, framtagna av Miller och Modigliani (1961) och Signalteori, som 

uppstått från Bhattacharya (1979) kan anses ålderstigna så är dessa teorier än idag fundamentala för 

den nuvarande forskningen som utförs. 

 

Utdelningspolicy är ett viktigt ämne hos företagen och som dessutom väcker intresse hos 

allmänheten. Denna studie kommer bland annat ta hänsyn till en teori berörande utdelningspolicy 

utformad av Miller och Modigliani, som är två framgångsrika forskare som båda vunnit 

ekonomipriset till Alfred Nobels minne. 

 

Ett företags utdelningspolicy är helt irrelevant för det totala värdet på företaget och på företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad visar forskning från Miller och Modigliani (1961), men den studien 

förutsätter perfekta förhållanden på kapitalmarknaderna samt att både företagen och investerarna är 

rationella. Det finns flera studier som visar att det inte råder perfekta förhållanden på 

kapitalmarknaderna och det blir allt vanligare att aktörernas rationalitet ifrågasätts. 2017 års 

ekonomipris till Alfred Nobels minne tilldelades Richard H Thaler för hans forskning om 

beteendeekonomi och människors begränsade rationalitet (Kungliga vetenskapsakademien, 2017). 

Thaler, Kahneman och Tversky (2000) kommer fram till att människor tenderar att ta beslut som 

gynnar dem kortsiktigt men på längre sikt inte kan anses vara rationella. Dessa irrationella beteenden 

från investerarna kan inte ignoreras av företagen eftersom det kommer att påverka företagens 

finansiella strategier. 

 

Ett företags utdelningspolicy saknar betydelse eftersom aktiekursen ändå kommer att sjunka med 

samma belopp som motsvarar utdelningen enligt Miller och Modigliani (1961). Då borde inte ett 

företags utdelningspolicy ha någon betydelse för företagens genomsnittliga kapitalkostnad anser de. 

Men ändå så är direktavkastningen, d.v.s. utdelningen dividerat med aktiekursen, ett av de mest 

använda nyckeltalen hos investerare i Sverige (Gustafsson, 2017) vilket gör det relevant för företagen 
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att ha en attraktiv utdelningspolicy. Det tyder på att studien från Thaler et al. (2000) stämmer även i 

Sverige. Det vill säga att företag med en hög utdelning premieras eftersom investerarna föredrar att 

få utdelning idag, men som leder till att företagen inte kan investera i lönsamma projekt som på längre 

sikt skulle vara mer rationellt och lönsamt, både ur ett företags samt en investerares perspektiv. Detta 

visar att företagens samt investerarnas intressen ofta är snarlika varandra då det är fördelaktigt för 

båda parter att företaget är välmående och att dess kapitalkostnad är så låg som möjligt. 

 

En annan möjlig förklaring till att företagens utdelningspolicy är ett frekvent diskuterat ämne är att 

en utdelning signalerar till externa intressenter att företaget går bra och är lönsamt enligt Frankfurter 

Wood och Wansley (2003). De menar på grund av att styrelsen som meddelar en utdelning har mer 

information om hur välmående företaget är, så drar dessa externa intressenter slutsatsen av att en höjd 

utdelning tyder på att företaget kommer göra större vinster än tidigare. 

 

1.2. Problemdiskussion 

Enligt Livia (2011) så är utformningen av ett företags utdelningspolicy ett av de viktigaste och ibland 

även ett av de besvärligaste besluten ett företag kan göra eftersom det finns ett antal olika teorier 

gällande utdelningspolicy som står i konflikt med varandra. Därför har ett företags utdelningspolicy 

länge varit en aktuell forskningsfråga enligt Benavides, Berggrun, och Perafan (2016) som menar att 

ett företag utarbetar sin utdelningspolicy tillsammans med sin kapitalstruktur för att maximera värdet 

på företaget. Franc-Dąbrowska (2009) förklarar att kapitalstrukturen kan förklaras enligt Trade-off-

teorin där ett företag har sitt maximala värde när dess genomsnittliga kapitalkostnad är som lägst. 

Franc-Dąbrowska (2009) poängterar också att när ett företag har sin lägsta genomsnittliga 

kapitalkostnad så har företaget nått sin optimala kapitalstruktur. Brusov, Filatova, Orehova, och 

Brusova (2011) beskriver att ett företags genomsnittliga kapitalkostnad är en sammanvägning av ett 

företags kostnader för sina skulder och aktieägarnas avkastningskrav på företagets eget kapital i 

relation till företagets värde på eget kapital och skulder. Fama och French (2002) finner att ett företag 

kan tillåtas göra högre utdelningar utan att det påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden desto 

mer lönsamt företaget är. 

 

Men kan ett företags utdelningspolicy påverka någon av faktorerna till företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad? Svaret är nej enligt Miller och Modigliani (1961). De menar att företagets 

utdelningspolicy saknar betydelse för företagens genomsnittliga kapitalkostnad därför att värdet på 

företagets eget kapital utgörs av nuvärdet av alla framtida diskonterade utdelningar. De exemplifierar 

med att visa att en högre utdelning idag resulterar i lägre utdelningar i framtiden och vice versa. De 

menar även att av samma anledning kan inte heller avkastningskravet på ett företags eget kapital 
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förändras på grund av företagets utdelningspolicy. Eftersom resonemanget från Miller och Modigliani 

(1961) om att en låg utdelning idag resulterar i en högre utdelning i framtiden så kan det inte heller 

påverka ett företags värde på sina skulder eller kostnaderna på skulderna eftersom att nuvärdet av 

utdelningarna är konstant. 

 

Men det är inte svårt att finna kritik till teorin från Miller & Modigliani (1961) om att ett företags 

utdelningspolicy skulle vara irrelevant till företagets genomsnittliga kapitalkostnad. Bland annat så 

belyser DeAngelo och DeAngelo (2006) att ett problem med teorin om irrelevansen om 

utdelningspolicy är att Miller och Modiglini (1961) förutsätter att ett företag ska betala ut hela sitt 

fria kassaflöde utan att göra några investeringar. DeAngelo och DeAngelo (2006) påpekar att ett 

företag som gör investeringar med ett positivt nuvärde istället för att göra utdelning kommer att öka 

värdet på sitt eget kapital. Detsamma gäller när ett företag istället för att göra utdelning gör en 

investering som har ett negativt nuvärde kommer värdet på det egna kapitalet att sjunka. 

Utdelningspolicyn har därför betydelse för värdet på det egna kapitalet och därav även företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad hävdar de. I studien från Denis och Osobov (2008) där de har undersökt 

företag globalt framkommer det även att företagens ålder och storlek har betydelse för hur stora 

utdelningar de kan göra utan att det påverkar företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 

 

Genom att ta med fler faktorer som kan påverka ett företags genomsnittliga kapitalkostnad har fler 

teorier om utdelningspolicy vuxit fram. En av dessa teorier är Signalteori som enligt Frankfurter, 

Wood och Wansley (2003) innebär att asymmetrisk information mellan företagsledare samt 

investerare förekommer och företagsledare kan sända ut signaler genom att vidta förändringar i sin 

utdelningspolicy. En oväntad höjning av ett företags utdelningspolicy indikerar att företaget är 

välmående och vice versa (Frankfurter et al., 2003). Frankfurter et al. (2003) menar att en ökning av 

ett företags utdelningar kommer leda till att marknaden förhöjer sina förväntningar på detta bolag. 

Efterfrågan på bolagets aktier kommer därför att öka och således även aktiepriset och därmed även 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad (Frankfurter et al., 2003).  

 
Forskningen om ett företags utdelningspolicy kan sägas ha sin utgångspunkt från studien av Miller 

och Modigliani från 1961 som berör irrelevansen av ett företags utdelningspolicy och från den teorin 

har många andra teorier som t.ex. Signalteori vuxit fram. Ämnet är lika relevant nu som då, eftersom 

det fortfarande inte finns någon generell optimal utdelningspolicy. Även om tidigare forskning kring 

utdelningspolicy förekommer är det oftast från investerarnas perspektiv eftersom utdelningspolicyn 

mäts mot den totala avkastningen på en aktie. Vi är medvetna om att en investerares perspektiv kan 

likna det ur ett företag då deras intressen emellanåt kan vara gemensamma men denna studie är ur 
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företagets fokus. Investerarnas och företagens perspektiv reflekterar varandra. Företagen vill vara 

attraktiva för investerarna och vill förse dem med attraktiva utdelningar. Vi vill därför göra denna 

studie från företagens perspektiv eftersom det finns en förväntan på företagen att betala 

återkommande utdelningar. Utdelningar är ett viktigt beslut för vd, styrelse samt aktieägare. 

Utdelningar är kontroversiell med de motsägande teorierna i ämnet. Vi ska därför undersöka 

utdelningarnas påverkan på företagets genomsnittliga kapitalkostnad eftersom vi upplever att det 

finns ett forskningsgap här.  

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur utdelningar påverkar företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad. 

 

1.4. Avgränsning 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till företag som betalar utdelningar noterade på Nasdaq 

Stockholm. Vi anser att börsnoterade företag lämpar sig bäst för denna studie eftersom vi anar att 

utdelningspolicyn i onoterade företag till stor del beror på ägarnas privatekonomi. Att valet föll på 

den svenska marknaden beror på att den svenska aktiemarknaden innehåller en stor variation av 

företag från olika branscher och storlek. Tidsperioden vi valt är 2007 till 2016. Valet av tidsperiod 

beror på att vi vill få med både en lågkonjunktur och en högkonjunktur. Den teoretiska referensramen 

i studien avgränsar sig till Trade-off-teori för att förstå ett företags genomsnittliga kapitalkostnad samt 

utdelningspolicyns irrelevans och Signalteori, som är två motsägande teorier rörande 

utdelningspolicy. Även om investerarnas intressen och företagens intressen ofta liknar varandra har 

vi valt att avgränsa oss till hur företagens genomsnittliga kapitalkostnad påverkas av företagens 

utdelningar. 

 

1.5. Disposition 
2. Teori 

Under kapitlet teori presenterar vi relevant teori och forskning om den genomsnittliga 

kapitalkostnaden som förklaras genom Trade-off-teori samt två olika teorier och tillhörande forskning 

gällande utdelningspolicyns relevans eller irrelevans. Vi härleder även våra hypoteser härifrån 

grundad i tidigare forskning. 

 

3. Metod 

I detta kapitel presenterar vi studiens vetenskapliga utgångspunkt, forskningsansats och val av metod. 

Vi redogör även tillvägagångsättet samt presenterar kvalitetskriterier och metodkritik. 
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4. Resultat 

Här presenterar vi studiens empiriska resultat i form av deskriptiva tabeller, regressionsanalyser och 

korstabeller med tillhörande förklarande texter. 

 

5. Analys och diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi studiens resultat och knyter ihop resultaten till tidigare forskning. Vi 

jämför våra resultat mot tidigare studier och presenterar våra resultat på ett objektivt sätt. 

 

6. Slutsats 

I det sista kapitlet så presenterar vi vår slutsats och besvarar syftet som vi formulerat i inledningen. 

Vi diskuterar även studiens bidrag, studiens begränsningar samt förslag på framtida forskning.  
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2. Teori 

2.1. Utdelningspolicy 
Utdelningspolicy är företagets policy angående hur de allokerar sina vinster, de kan antingen 

återinvestera vinsten i verksamheten eller dela ut vinsten till sina aktieägare (Booth & Zhou, 2017). 

Livia (2011) menar att ett företags utdelningspolicy är viktigt för företagen för att kunna få 

finansiering av sina aktieägare vid framtida investeringar, men poängterar att en utdelningspolicy inte 

får vara för generös vilket kan få företaget att hamna i finansiell instabilitet. Forskningen om 

utdelningspolicy är utbredd inom ämnet företagsekonomi och det finns ett flertal olika teorier om vad 

som är den mest optimala utdelningspolicyn enligt Booth och Zhou (2017). De menar att det 

egentligen inte finns en enda optimal teori utan vad som är den optimala utdelningspolicyn beror på 

ett flertal faktorer som till exempel var i världen företaget har sitt säte, ägarstruktur och möjligheter 

till lönsamma investeringar i verksamheten. Jin, Yang och Yin (2013) betonar att ett företag måste ha 

ett positivt kassaflöde antingen i form av vinster eller genom lån eller nyemissioner för att kunna 

betala utdelningar. 

 

Denis och Osobov (2008) har i sina undersökningar, där de har granskat företags utdelningspolicy 

världen över, kommit fram till att det finns bidragande faktorer som är gemensamma för dessa företag 

oavsett vilket land de är verksamma i. Dessa faktorer är företagens storlek, lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter samt företagens internt upparbetade eget kapital (Denis & Osobov, 2008). Denis 

och Osobov (2008) belyser att större företag med hög kvot gällande internt upparbetat eget kapital i 

förhållande till eget kapital erhållna via emissioner är den företagsprofil som till högst sannolikhet 

kommer att betala utdelningar. En annan studie som berör sökandet efter den optimala 

utdelningspolicyn är studien från Elmagrhi et al. (2017) där de kom fram till att könsfördelningen i 

styrelsen samt antal styrelsesamanträdanden påverkar företagens val av utdelningspolicy för att nå en 

låg genomsnittlig kapitalkostnad. Även ägarstrukturen har stor påverkan på företagens val av 

utdelningspolicy enligt Mehdi, Sahut och Teulon (2017). 

2.1.1. Utdelningspolicyns irrelevans 

Miller och Modigliani (1961) beskriver i sin studie att ett företags utdelningspolicy är irrelevant för 

värdet och kostnaden på företagets eget kapital. Därmed är det även irrelevant för företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad eftersom den genomsnittliga kapitalkostnaden är det sammanvägda 

kostnaden för företagets eget kapital och skulder. De menar att värdet på företagets eget kapital (E) 

är summan av alla framtida diskonterade utdelningar. Det innebär att om ett företag har en låg 

utdelning idag så kommer de att kunna ha en högre utdelning i framtiden och vice versa. De 

förtydligar också genom att argumentera för att när en utdelning skiljs från aktiekursen så kommer 
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aktiekursen att sjunka med motsvarande värde. Det beror på att den totala avkastningen på en aktie 

är värdeförändringen på aktien plus utdelningar, om utdelningen är låg kommer värdeförändringen 

att vara högre än om utdelningen vore hög. Alltså kommer inte heller aktieägarnas avkastningskrav 

på företagets eget kapital att förändras av företagets utdelningspolicy. Således kommer företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad förbli oförändrad.  

 

Exempel: 

Företag A’s kassaflöde per aktie kommer att vara 10kr för både år 1 och år 2. De delar ut 10kr idag 

och 10kr om ett år. Aktieägarnas avkastningskrav (𝑅") antas vara 10%. Nuvärdet för utdelningarna 

är 10 + #$
#,#

 ≈ 19,09kr 

 

Företag B’s kassaflöde per aktie kommer också att vara 10kr för både år 1 och år 2 och deras 𝑅" är 

också 10%. Men de kommer att dela ut 11kr per aktie idag. De måste då finansiera sig med 1kr per 

aktie och de gör det genom att låna pengar till samma ränta som 𝑅" som de betalar igen efter 1 år. 

Utdelningen nästa år kommer då vara 8,90kr till aktieägarna eftersom lånet på 1kr måste betalas 

tillbaka samt 10% ränta på 1kr, dvs. totalt 1,10kr. Nuvärdet för utdelningarna är 11 + ',($
#,#

 ≈ 19,09kr  

 

Men DeAngelo och DeAngelo (2006) påpekar att ett företags utdelningspolicy har betydelse för 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad om ett företag istället för att dela ut pengarna gör 

investeringar som har ett positivt nuvärde. Det kommer i så fall att leda till att företagets vinster 

kommer att bli högre i framtiden och det innebär att värdet på företagets eget kapital ökar, vilket leder 

till att företagets genomsnittliga kapitalkostnad förändras. Handley (2008) menar dock att DeAngelo 

och DeAngelo (2006) inte tar hänsyn till företagens agentkostnader på samma sätt som Miller och 

Modigliani (1961) gör. Handley (2008) anser därför att det inte går att jämföra de två studierna med 

varandra. Pattenden och Twite (2008) belyser att ett företags utdelningspolicy kan ha betydelse för 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad om utdelningar och kapitalvinster beskattas olika. 

Investerarna kommer då föredra det alternativ där de betalar lägsta möjliga skattesats på utdelningar 

jämfört med kapitalvinster. Detta leder till en fördelaktig utveckling för företagens genomsnittliga 

kapitalkostnad, eftersom det påverkar marknadsvärdet på företagets eget kapital. 

 

Med utgångspunkt från tidigare forskning angående utdelningspolicyns irrelevans i förhållande till 

företagens genomsnittliga kapitalkostnad så formulerar vi följande hypotes:  

𝑯𝟏: Ett företags utdelningar påverkar inte ett företags genomsnittliga kapitalkostnad. 
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2.1.2. Signalteori 

Företagsledare besitter information angående företagets framtida värde som inte är tillgänglig för 

allmänheten (Frankfurter et al., 2003). Dessa företagsledare är medvetna om att deras avslöjande av 

denna information kommer skicka signaler om företagets välmående. Företagsledarna är därför 

motiverade till att låta externa intressenter ta del av denna information men måste enligt Frankfurter 

et al. (2003) vidta försiktighet med hur man förmedlar den. De menar därför att företagsledningen 

bör signalera detta genom en förändrad utdelning. Detta då det är i företagets intresse att skydda 

värdefull information från att komma till konkurrenters kännedom (Frankfurter et al., 2003). 

Frankfurter et al. (2003) hävdar att signaleringen som företaget sänder ut bör ske genom konkreta 

handlingar för att nå en högre trovärdighet. Anledningen till detta är att försvåra processen för 

oseriösa och manipulerande företag att skicka falska signaler till allmänheten. Ett effektivt och diskret 

sätt att utföra detta på är genom oväntade förändringar av den utdelning som distribueras till ett 

företags aktieägare (Frankfurter et al., 2003). Frankfurter et al. (2003) argumenterar för att 

marknadsprisets reaktion på dessa förändringar är rationella, dvs. marknaden vet att en 

utdelningsökning inte nödvändigtvis innebär en framtida faktisk ökning i resultat. Emellertid 

kommunicerar företagsledningen en indikation på framtida framgång och det bidrar till högre 

förväntningar vilket leder till att aktiens marknadspris bör öka (minska) i förhållande till hur 

förväntningarna ökar (minskar) som i sin tur sänker respektive höjer företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad (Frankfurter et al., 2003). Enligt Frankfurter et al. (2003) är en företagslednings 

kommunicering angående sitt bolags framtida förväntningar tydligare vid tillämpande av ökningar 

(eller minskningar) i sin utdelningspolicy jämfört med en presentation av företagets resultat. Detta då 

Frankfurter et al. (2003) menar att förändringar i utdelningspolicyn sker helt efter företagslednings 

omdöme samtidigt som utdelningen har en negativ påverkan på företagets kassaflöde. 

 

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, och Jordan (2016) hävdar att företag undviker att sänka sina 

utdelningar. De menar därför att företagen har för avsikt att endast öka sina utdelningar då 

företagsledningen tror att framtida kassaflöden och resultat kommer att öka så pass mycket att man 

ser det som orimligt att företaget skulle behöva sänka utdelningen till sin originella nivå vid ett senare 

tillfälle. Med detta som underlag anses det att då ett företag ökar sina utdelningar så bör det ses som 

att företagsledningen ser positivt på företagets framtid vilket leder till att investerares förväntningar 

ökar och därmed genererar en positiv utveckling gällande den genomsnittliga kapitalkostnaden ur 

företagets perspektiv (Hillier et al, 2016). Då Hillier et al. (2016) menar att en sänkning av ett företags 

utdelningar skulle få den motsatta effekten ställer man sig frågande till om företagsledare kan välja 

att öka sin utdelning med syfte att få marknaden att tro att kassaflöden och framtida resultat kommer 

stiga trots att företagsledningen känner till att detta inte kommer inträffa. Trots att strategin kan verka 
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oärlig anser teoretiker att företagsledningar antar dessa strategier till en frekvent grad (Frankfurter et 

al., 2003). I ett exempel framgår det att ett företag som till fullo är finansierat av eget kapital kommer 

ha ett kassaflöde som består av företagets utgifter och utdelningar (Frankfurter et al., 2003). I detta 

exempel beskrivs företagets utgifter inkludera alla dess utgifter, till exempel rörelsekostnader eller 

förvärvande av värdepapper. Då Frankfurter et al. (2003) antar att det totala kassaflödet är konstant 

så skulle en ökning av utdelningar ske på bekostnad av en nedskärning av nödvändiga, lönsamma 

företagsprojekt och omsättningen skulle sjunka. Frankfurter et al. (2003) menar att teoretiker anser 

att den mest realistiska reaktionen hos investerare skulle vara att de antar att företagets utgifter inte 

har minskat trots att man ökat sina utdelningar, vilket då skulle innebära en ökning i det totala 

kassaflödet och därför leda till en minskning av företagets genomsnittliga kapitalkostnad. På sikt 

skulle informationen angående att företagets nödvändiga utgifter minskat nå investerarna. Effekten 

hade blivit en minskad efterfrågan på företagets aktier och skulle därför bidra till att aktiekursen 

sjunker och blir lägre än vad den var från början, innan en ökning av utdelningarna hade ägt rum 

(Frankfurter et al., 2003). Den minskade aktiekursen leder till att den genomsnittliga kapitalkostnaden 

ökar. Frankfurter et al. (2003) hävdar att företagsledaren hade kunnat använda detta till sin fördel 

genom att sälja av alla eller delar av sina aktier i företaget då aktiepriset initialt ökade. Frankfurter et 

al. (2003) menar att detta är ett förenklat exempel på hur företagsledare kan signalera med hjälp av 

sitt företags utdelningspolicy, då asymmetrisk information råder, i syfte att skapa största möjliga 

fördel för sig själv. 

 

Enligt Cozorici och Nicoleta (2015) är Signalteorin ämnad för större företag och argumenterar för, 

baserat på företags utdelningar, kan nå en bättre inblick i företagen och hävdar därför att ett företags 

utdelningar kan anta en roll som informativ. Cozorici och Nicoleta (2015) menar att ett företag endast 

har en möjlighet till att utföra utdelningar till den grad att dess finansiella resurser kan tillgodose dem. 

Utdelningar kan också indikera att företagsledare bedömer företagets framtida finansiella resurser till 

att vara goda (Cozorici & Nicoleta, 2015). Följaktligen anser Cozorici och Nicoleta (2015) att större 

företag bör utbringa högre utdelningar gentemot mindre företag för att på så vis indikera att man ser 

positivt på företagets framtida prestationer. Om detta inte sker skulle allmänheten känna en oro 

gentemot företaget vilket skulle utmynna i en högre genomsnittlig kapitalkostnad för företaget 

eftersom marknadsvärdet på företagets eget kapital har sjunkit (Cozorici & Nicoleta, 2015). 

 

Nizar Al-Malkawi (2007) menar att, trots det faktum att utdelningar medför en relativt högre 

skattekostnad än kapitalökningar, så har företag en tendens att betala utdelningar med syftet att 

signalera angående sina framtidsutsikter. Nizar Al-Malkawi (2007) hävdar att detta grundar sig i 

asymmetrisk information som existerar mellan en insider, till exempel en företagsledare, gentemot 
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en outsider i form av en potentiell investerare i företaget. Det innebär att företagsledaren besitter 

kunskaper om företaget som den eventuella investeraren saknar. Exempel på dessa kunskaper kan 

vara hur företaget presterar för tillfället samt insikter i företagets framtida beslut. Företagsledaren 

anses ha ett incitament i att tillkännage denna information för allmänheten då det skulle kunna ha en 

influens på marknadsvärdet hos företagets eget kapital och ett sätt att kommunicera informationen är 

genom utdelningar (Nizar Al-Malkawi, 2007). Enligt Nizar Al-Malkawi (2007) skulle en ökning av 

företagets utdelning indikera att företagets ekonomi är välmående och därmed ha en positiv effekt på 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad och vice versa. Nizar Al-Malkawi (2007) belyser att endast 

hög-kvalitets-företag kan använda utdelningar som en metod för att skicka signaler till marknaden. 

Mindre välmående företag kan inte imitera detta beteende då man skulle påträffa restriktioner i form 

av externfinansiella transaktionskostnader, skattekostnader på utdelningar samt en förvrängning av 

företagets investeringsbeslut. Kılıç, Buğan och Özbezek (2016) menar därför att förändringar i vinster 

bör ha en större effekt på företagens kapitalkostnader men detta kan företagsledningen inte påverka i 

samma utsträckning. 

 

Hull (2013) betonar att en förutsättning för att signalteorin ska fungera är att företagsledningen 

meddelar en förändring av utdelningarna i rätt tid. Vad Hull (2013) menar med rätt tid beror på hur 

goda investeringsmöjligheter företaget har. Om företaget kan investera i lönsamma projekt så bör 

företagsledningen så tidigt som möjligt signalera en minskad utdelning eftersom marknaden förstår 

att företagen bör göra investeringarna. Om företaget inte har några lönsamma investeringsmöjligheter 

så bör istället företagsledningen vänta så länge som möjligt med att signalera en förändring av 

utdelningen, eftersom det kan göra att marknaden tolkar den förändrade utdelningen som att företaget 

är i finansiell oro (Hull, 2013). 

2.1.3. Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information innebär att det förekommer en klyfta mellan två eller flera parter där en av 

parterna besitter mer information än de övriga (Billett & Yu, 2016). Asymmetrisk information är ett 

centralt fenomen för Signalteori och syftar då till den klyfta som finns mellan företagsledare och 

övriga intressenter, då den anser att företagsledare tillkännager information av sitt företags välmående 

genom förändringar i sina utdelningar (Booth & Zhou, 2017). Enligt Lin, Chen och Tsai (2017) råder 

det en negativ korrelation mellan asymmetrisk information hos företagen och storleken på företagens 

utdelningar. Emellertid menar Booth och Zhou (2017) att de signaler som skickas har en starkare 

påverkan på marknader med asymmetrisk information gällande marknadsvärdet på företagens eget 

kapital. Således anser de att asymmetrisk information har ett positivt samband med utdelningars 

signaleringsförmåga och därigenom en påverkan på företagens genomsnittliga kapitalkostnad. Bozos, 

Nikolopoulos och Ramgandhi (2011) anser också att asymmetrisk information har ett positivt 
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samband med de signaler som sänds ut vid en ökad utdelning och menar också att signalens påverkan 

är starkare under tider när marknaden lider av instabilitet och osäkerhet jämfört med när marknaden 

är stabil och ekonomin är på uppgång. Booth och Zhou (2017) anser att en utdelning är en trovärdig 

signal angående företagets tillstånd då en utdelning medför kostnader som företag under ekonomisk 

stress skulle undvika. Dessa kostnader kan vara transaktionskostnader som uppstår vid anskaffande 

av externt kapital, kostnader i form av investeringsbeslut som inte är likvärdiga med företagets 

optimala investeringsbeslut samt högre beskattning av utdelningar jämfört med beskattning vid 

kapitalökning (Booth & Zhou, 2017). Booth och Zhou (2017) menar att även om utdelningar och 

kapitalvinster beskattas lika så kan företaget välja att öka sina utdelningar för att signalera att man 

tror på högre framtida resultat. 

 

Frankfurter et al., (2003) menar att den asymmetriska informationen som förekommer mellan 

företagsledare och investerare, samt strävan efter att minska denna asymmetriska information via 

oförväntade förändringar i företags utdelningspolicy, är en fundamental byggsten för Signalteorins 

uppkomst. Med hänsyn till asymmetrisk information så är det från företagsledningens perspektiv 

positivt med en låg eller ingen utdelning eftersom de då inte behöver anstränga sig lika mycket då 

företaget ändå har ett överskott av likviditet anser Koussis, Martzoukos och Trigeorgis (2017) 

 

Booth och Zhou (2017) hävdar att Miller och Modigliani (1961) inte anser att asymmetrisk 

information förekommer gällande ett företags framtida utdelningar, resultat och kassaflöden och 

argumenterar för att dessa är givna. I motsats till detta anses det att företagsledare har information om 

sitt företags framtidsutsikter som externa investerare inte har tillgång till (Booth & Zhou, 2017). Trots 

att företag har en skyldighet att redovisa väsentlig information så ifrågasätter Booth och Zhou (2017) 

dess trovärdighet samtidigt som man konstaterar att allt för vilseledande information kan få 

konsekvenser i form av böter och rättegång. Li och Zhao (2008) hävdar att företag med högre grad 

av asymmetrisk information har en tendens att vara mer återhållsamma i sin utdelningspolicy jämfört 

med företag där lägre grad av asymmetrisk information förekommer. Detta då de menar att företag 

omgivna av högre asymmetrisk information är mindre benägna att initiera en utdelningspolicy men 

också att en ökning av utdelningar sker mer sporadiskt (Li & Zhao, 2008) 

 

I en undersökning som Bhattacharya (1979) genomförde konstaterades det att en investerare som har 

för avsikt att endast hålla sina tillgångar i ett företags aktier under en kortare period kommer ha en 

preferens för att företaget tillämpar högre utdelningar jämfört med en investerare som ämnar hålla 

sina aktier över en längre tidsperiod. Således har en investerares förväntade innehavstid av en aktie 

ett negativt samband till investerarens krav på utdelningar. Det är därför ur ett företags perspektiv 
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fördelaktigt med långsiktiga investerare som föredrar lägre utdelningar. Detta bidrar till att företag 

kan återinvestera sina vinster i verksamheten istället för att betala utdelningar till sina aktieägare. 

 

Eftersom en ökad utdelning enligt tidigare forskning leder till att marknadsvärdet på företagens eget 

kapital ökar på grund av asymmetrisk information kommer det innebära att företagens genomsnittliga 

kapitalkostnad minskar, vilket leder oss till vår andra hypotes: 

𝑯𝟐: En ökad utdelning leder till en minskad genomsnittlig kapitalkostnad. 

 

2.2. Kapitalkostnad och kapitalstruktur 
Ett företags genomsnittliga kapitalkostnad är enligt Hillier et al. (2016) den sammanvägda summan 

av investerarnas avkastningskrav på det egna kapitalet och företagets genomsnittliga räntekostnader 

för sina skulder. Den genomsnittliga kapitalkostnaden är ett resultat av företagets kapitalstruktur 

enligt Brusov, Filatova, Orehova och Brusova (2011). De menar att företag med lägre ränta på sina 

skulder än vad aktieägarnas avkastningskrav är på det egna kapitalet, bör öka sina skulder för att få 

en lägre genomsnittlig kapitalkostnad. Ett företags kapitalstruktur är detsamma som fördelningen av 

skulder och eget kapital i balansräkningen (Lemmon & Zender, 2010). Ett företag med hög belåning 

kan nå en högre lönsamhet för investerarna men på bekostnad av en högre risk enligt Lemmon och 

Zender (2010). 

 

Modigliani och Miller (1958) hävdar att ett företag kommer belåna sig mot en tillgång till den grad 

att tillgångens marginalavkastning är lika med räntekostnaden för lånet för att på så sätt minimera 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad. En tillgång är därför värd att införskaffa om det kommer 

öka företagets nettovinst samt kassaflöde enligt Modigliani och Miller (1958) men detta uppstår 

endast då tillgångens genererade nettovinst överstiger kostnaden för att finansiera tillgången. 

Kassaflöde samt nettovinst är två nödvändiga förutsättningar för att kunna utföra framtida 

utdelningar. Modigliani och Miller (1958) hävdar också att en tillgång är värd att införskaffa om dess 

förvärvskostnad är lägre än tillgångens marknadsvärde, då detta skulle öka marknadsvärdet på 

företagets eget kapital. För att tillgången ska vara lönsam krävs dock att det kassaflöde tillgången 

genererar är positivt, dvs att tillgången genererar mer pengar än vad den kostar (Modigliani & Miller, 

1958). Enligt Modigliani och Miller (1958) kommer kapitalkostnaden vara lika i förhållande till 

obligationers ränta, oavsett om finansieringen består av låneinstrument eller nyemissioner av 

stamaktier. 
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2.2.1. Kapitalstrukturens irrelevans 

Modigliani och Miller (1958) föreslår i sin studie att under perfekta marknadsförhållanden1 så är ett 

företags totala värde summan av värdet på företagets skulder och eget kapital. Det innebär att 

företagets kapitalstruktur är irrelevant för det totala värdet på företaget, och därmed även irrelevant 

för företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 

 
Figur 1, egen. Ett företags totala värde påverkas inte av valet av kapitalstruktur enligt Modigliani 

och Miller (1958). Värdet på både Företag A och Företag B är 100 eftersom ett företags värde är 

summan av dess eget kapital och skulder. 

De utvecklar sedan sitt resonemang och menar att ett företag med belåning har högre risk jämfört 

med ett företag fri från belåning. Detta leder till att aktieägarna kräver högre avkastning på företagets 

eget kapital, men att det inte drabbar värdet på företaget eller företagets genomsnittliga kapitalkostnad 

under perfekta marknadsförhållanden. Modigliani och Miller utökade sin studie 1963 där de dessutom 

tar hänsyn till företagets skatter och kom då fram till att företagen bör utöka sin belåning i högsta 

möjliga grad p.g.a. den skattesköld som uppstår.  

 

Modigliani och Miller (1958) bevisar sitt resonemang genom att illustrera ett företag som är helt 

finansierat med eget kapital, där måste 𝑅" = 𝑅- = 𝑅.-// . Ekvationen för ett företags genomsnittliga 

kapitalkostnad är enligt Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, och Jordan (2016): 

 𝑅.-// =
"

01"
∗ 𝑅" +

0
01"

∗ 𝑅0 

Där 𝑅.-//  = Företagets genomsnittliga kapitalkostnad, 𝐸 = Marknadsvärdet på företagets eget 

kapital, 𝐷 = Marknadsvärdet på företagets skulder, 𝑅" = Avkastningskravet på företagets eget kapital 

och 𝑅0 = Företagets räntekostnad i procent. 

Genom att föreställa oss ett företag som är helt finansierat genom eget kapital kan vi skriva: 

 𝑅- =
"

01"
∗ 𝑅" +

0
01"

∗ 𝑅0 

                                                
1 Med perfekta marknadsförhållanden avses att det inte förekommer skatter, asymmetrisk information, agentkostnader, 
konkurskostnader och att företaget och investerare kan låna till samma ränta som företaget. 

75

25

Företag A

Skulder Eget kapital

40
60

Företag B

Skulder Eget kapital



 

 14 

Där 𝑅- = Företagets avkastning på totalt kapital. 

 
Genom att bryta ut 𝑅" ur ekvationen ovan får vi: 2 
 𝑅" = 𝑅- +

0
"
∗ (𝑅- − 𝑅0) 

Genom att rita in ekvationen för 𝑅" i ett diagram så ser vi att avkastningskravet på eget kapital ökar, 

ju högre skuldsättningen i företaget är men att företagets genomsnittliga kapitalkostnad är oförändrad. 

En ökning i 𝑅" beror på att aktieägarnas avkastningskrav har ökat, eftersom en ökad skuldsättning i 

företaget leder till ökad risk (Margaritis & Psillaki, 2010). 

 
 

 
Figur 2, egen. Aktieägarnas avkastningskrav ökar ju högre belånat ett företag är, medan företagens 

genomsnittliga kapitalkostnad och företagens skuldränta är densamma oberoende av företagets 

skuldsättning. Om företaget vore helt finansierat med eget kapital så skulle aktieägarnas 

avkastningskrav, företagets genomsnittliga kapitalkostnad samt företagets avkastning på totalt 

kapital vara samma. 

Slutsatserna från Modigliani och Miller (1958) är att den genomsnittliga kapitalkostnaden förblir 

densamma oavsett företagets val av kapitalstruktur och därmed kan inte företaget förändra sin 

genomsnittliga kapitalkostnad genom att förändra sin utdelningspolicy som i sin tur påverkar 

företagets kapitalstruktur. Men deras slutsatser har blivit ifrågasatta av många andra forskare, bland 

annat av Ardalan (2017). Han menar förvisso att forskningen från Modigliani och Miller (1958) är en 

viktig hörnsten i dagens forskning inom finansiering men att den är för teoretisk för att fungera i 

praktiken. Ardalan (2017) belyser att det inte finns några företag som verkar under perfekta 

marknadsförhållanden samt att han tycker att fokus borde vara värdet på det egna kapitalet, och inte 

                                                
2 För den intresserade; "

01"
∗ 𝑅" +

0
01"

∗ 𝑅0 = 𝑅-, efter multiplikation med 01"
"

  på båda sidor har vi:  
0
"
∗ 𝑅0 + 𝑅" =

01"
"
∗ 𝑅- =

0
"
∗ 𝑅- + 𝑅-, genom att slutligen subtrahera 0

"
∗ 𝑅0 på båda sidor så blir det: 

𝑅𝐸 = 𝑅𝐴 +
𝐷

𝐸
∗ (𝑅𝐴 − 𝑅𝐷) 
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värdet på hela företaget som Modigliani och Miller (1958) fokuserar på. Studien från Modigliani och 

Miller (1958) är väl citerad och viktig för dagens forskning om finansiering men det finns också kritik 

till slutsatsen om att ett företag bör öka skuldsättningsgraden för att erhålla en så låg genomsnittlig 

kapitalkostnad tack vare skatteskölden som uppstår. Vélez-Pareja (2017) menar att det fokuseras för 

mycket på företagets skattesats. Investerarnas skatt på utdelning samt kapitalinkomster underskattas 

när värdet på skatteskölden beräknas, och därmed även påverkan på företagets genomsnittliga 

kapitalkostnad. Slutsatsen från studien av Vélez-Pareja (2017) är att ju högre skatten är på 

aktieägarnas utdelningar och kapitalinkomster, desto mindre blir värdet på skatteskölden och 

företagets genomsnittliga kapitalkostnader ökar. 

2.2.2. Kapitalstrukturens irrelevans men med skatter. 

Modigliani & Miller (1963) har utvecklat sin första studie genom att ta med skatter i ekvationen för 

ett företags genomsnittliga kapitalkostnad. Eftersom räntor i de flesta fall är avdragsgilla så får 

företagen en skattesköld och därmed minskar företagets skattekostnad. Det innebär att ju högre 

skuldsättning ett företag har, desto lägre är den genomsnittliga kapitalkostnaden och företagets totala 

värde maximeras.3 Ekvationen för företagets genomsnittliga kapitalkostnad blir då enligt Frank och 

Shen (2016): 

  𝑅.-// =
"

01"
∗ 𝑅" +

0
01"

∗ 𝑅0 ∗ (1 − 𝑡<) 

 

Där 𝑡< är företagets skattesats. 

 

Modigliani och Miller (1963) menar att avkastningskravet på företagets eget kapital fortfarande 

kommer att stiga desto högre belåning företaget har, men tack vare skatteskölden som företaget nu 

erhåller så kommer den genomsnittliga kapitalkostnaden att sjunka ju mer företaget är finansierat med 

skulder. Velez-Pareja och Benavides-Franco (2011) har undersökt företagens skattesköldar i 

Brasilien där utdelningar är avdragsgilla för företagen och kommit fram till att den genomsnittliga 

kapitalkostnaden för de brasilianska företagen knappt skiljer sig från resten av världen. Det som 

skiljer brasilianska företag mot övriga är att de brasilianska företagen oftast är mindre skuldsatta samt 

att företagens värde på det egna kapitalet oftast är högre (Velez-Pareja & Benavides-Franco, 2011). 

 

                                                
3 Fortfarande under perfekta marknadsförhållanden men nu är skatter med i beräkningen. 
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Figur 3, egen. Tack vare att företaget har en skattesköld som gör att skattekostnaden minskar ju mer 

ränta ett företag betalar så minskar företagets genomsnittliga kapitalkostnad ju högre 

skuldsättningen är men aktieägarnas avkastningskrav på eget kapital ökar i takt med skuldsättningen. 

2.2.3. Trade-off-teori 

En teori om kapitalstruktur som har vuxit fram från Miller och Modigliani’s tidigare studier är Trade-

off-teorin. Lemmon och Zender (2010) beskriver att företag kommer att välja sin fördelning mellan 

skulder och eget kapital genom att både ta hänsyn till fördelarna och nackdelarna med belåning. De 

menar att skattefördelar och att slippa betala utdelningar till aktieägarna gör det fördelaktigt med hög 

belåning medan konkurskostnader och agentkostnader gör det fördelaktigt att använda mindre 

belåning. Enligt Trade-off-teorin så har företaget sin optimala kapitalstruktur när marginalkostnaden 

och marginal-fördelarna är lika och då har även företaget som lägst genomsnittlig kapitalkostnad 

(Lemmon & Zender, 2010).  

 

Ju, Parrino, Poteshman, och Weisbach (2005) menar att eftersom ett företag som har hög belåning i 

sin kapitalstruktur anses vara mer riskfyllt så kommer företagets ränta på sina lån och risken för 

konkurs att öka desto högre skuldsatt företaget är. De menar att samtidigt som skatteskölden gör att 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad minskar så motverkar den ökade risken för ett högre belånat 

företag till att den genomsnittliga kapitalkostnaden ökar. Det innebär att den optimala 

kapitalstrukturen för ett företag är den kombination av eget kapital och skulder där värdet på 

skatteskölden är densamma som den totala kostnad företaget har för sina ökade räntekostnader och 

risken för konkurs. Vid den optimala kapitalstrukturen så är företagets genomsnittliga kapitalkostnad 

som lägst. 
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Figur 4, egen. Företagets ränta på sina skulder ökar när skuldsättningen ökar, vilket tillslut får 

företagets genomsnittliga kapitalkostnad att öka. Den optimala kapitalstrukturen för ett företag är 

där den genomsnittliga kapitalkostnaden är som lägst. 

Oavsett företagets val på kapitalstruktur så kommer företagens kapitalkostnader på det egna kapitalet 

att öka ju högre andel skulder ett företag har i sin kapitalstruktur enligt Trade-off-teorin eftersom ett 

företag med högre skuldsättning anses vara mer riskfyllt än ett företag med lägre skuldsättning. Fama 

och French (2002) menar att ett företag som har en lägre skuldsättning än vad som är den optimala 

kan nå den optimala kapitalstrukturen genom att höja utdelningen. När utdelningen höjs minskar 

företagets eget kapital och kvoten mellan skulder och eget kapital ökar. Tvärtom kan ett högt belånat 

företag minska sin utdelning vilket leder till att skuldsättningen minskar. Block (2011) har kommit 

fram till att den optimala andelen skulder ofta ligger mellan 40–50% men att det varierar beroende 

på vilken typ av företag det gäller och företagens förutsättningar såsom vilken bransch företagen 

verkar i. 
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2.3. Hur den genomsnittliga kapitalkostnaden påverkas av en förändring av 

utdelningspolicyn. 
Om ett företags utdelningspolicy skulle påverka den genomsnittliga kapitalkostnaden så är det enligt 

teorin för att investerarnas avkastningskrav (𝑅") har förändrats. Men hur skulle det då påverka den 

genomsnittliga kapitalkostnaden (𝑅.-//)? Marknadsvärdet på företagets eget kapital (E) är enligt 

Hillier et. al. (2016)  =>?@A
BC

 så 𝑅.-//  kan skrivas om till: 

𝑅.-// =

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡
𝑅"

𝐷 + 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑅"

∗ 𝑅" +
𝐷

𝐷 + 𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡𝑅"

∗ 𝑅0 

 
Figur 5, egen. I figuren så är företagets genomsnittliga kapitalkostnad på y-axeln och aktieägarnas 

avkastningskrav på x-axeln. Lutningen kommer att bero på val av kapitalstruktur men lutningen 

kommer alltid att vara positiv. 

Block (2011) menar att en ökad andel eget kapital i balansräkningen i sig kan utlösa en signaleffekt 

till marknaden om att företaget måste spara sina vinster och marknaden kan då tolka det som att det 

går sämre för företaget, vilket även får konsekvenser för den genomsnittliga kapitalkostnaden. Om 

avkastningskravet på företagets eget kapital ökar så kommer det medföra att den genomsnittliga 

kapitalkostnaden också ökar. 

 

Livia (2011) menar att nystartade företag med flera investeringsmöjligheter kan minska sin 

genomsnittliga kapitalkostnad genom att ha låg eller ingen utdelning eftersom deras investeringar 

kommer att ge ett större kassaflöde i framtiden. Tvärtom menar Livia (2011) att äldre och mogna 

företag som uppfattas som kassakor kan ha en högre utdelning eftersom det höga kassaflödet tillåter 

att företaget har höga utdelningar utan att deras genomsnittliga kapitalkostnad påverkas. Koussis et 

al. (2017) menar däremot att för mycket fokus läggs på tillväxt och menar att företagen bör ta mer 

hänsyn till sparade vinster i balansräkningen när de utarbetar sin utdelningspolicy för att nå en så låg 

genomsnittlig kapitalkostnad som möjligt. De menar att om företaget har goda 

investeringsmöjligheter så kommer företaget kunna belåna sig till en låg kostnad och samtidigt kunna 

betala högre utdelningar. 
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2.4. Sammanfattning teoretisk referensram 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figur 6 egen, sammanfattning över den teoretiska referensramen. 

 
Tidigare forskning visar att ett företags genomsnittliga kapitalkostnad beror på företagets 

kapitalstruktur samt att ett företags utdelningspolicy utgörs av hur stor företagets utdelningar är. Vi 

ska nu undersöka hur ett företags utdelningar påverkar företagets genomsnittliga kapitalkostnad. 

  

Utdelningar 
 

𝑯𝟏: Ett företags utdelning 

påverkar inte ett företags 

genomsnittliga kapitalkostnad. 
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3. Metod 
Innan en undersökning utförs så är det viktigt att forskaren först beslutar om vad det är som ska 

undersökas, hur undersökningen ska utföras och varför undersökningen ska göras (Holden & Lynch, 

2004). Den viktigaste av dessa frågor är enligt Holden och Lynch (2004) varför forskningen bör göras. 

Denna fråga menar de är en filosofisk fråga och besvaras efter forskarens uppfattningar om vad 

kunskap och vetenskap är. Vår uppfattning är att kunskap bör vara så objektiv som möjligt, därför är 

vår studie utförd i en positivistisk anda.  

 

Enligt Holden och Lynch (2004) så bör forskaren välja ett ämne som ligger i dennes intresse. Vi valde 

därför att göra en studie inom finansiering då detta är ett ämne som vi båda är intresserade av såväl 

som att vi anser att en hållbar utdelningspolicy är viktigt för att attrahera investerare. Hur 

undersökningen ska göras besvaras sedan genom att ta hänsyn till de tidigare frågorna menar Holden 

och Lynch (2004). Val av hur studien ska utföras är ofta förknippad med vad och varför forskningen 

bör utföras (Holden & Lynch, 2004). Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är en vanlig metodapparat 

i en positivistisk studie en kvantitativ undersökningsmetod med en deduktiv ansats. För att få tillgång 

till så många observationer på ett så effektivt sätt som möjligt så valde vi att hämta all vår data från 

databasen Thomson Reuters Datastream. Därefter har vi gjort regressionsanalyser mellan utdelningar 

och företagens genomsnittliga kapitalkostnader. 
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Figur 7, omarbetad från Saunders et al. (2015). 

3.1. Forskningsansats 

3.1.1. Forskningsfilosofi 

Saunders, Lewis och Thornhill (2015) argumenterar för att en studie med ett undersökande och 

förklarande syfte bör ha en positivistisk forskningsfilosofisk utgångspunkt. De menar att forskaren 

inte bör beakta sina egna värderingar och intryck i studien när studien ska undersöka praktiska 

fenomen. En positivistisk forskningsfilosofisk utgångspunkt gör också enligt Saunders et al. (2015) 

att studien i regel får en ökad replikerbarhet på grund av att framtida forskare som vill göra samma 

studie inte behöver veta vilka värderingar och intryck vi har haft under tiden vi utförde vår studie. 

Positivistisk utgångspunkt 

Deduktiv ansats 

Kvantitativ metod 
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Eftersom vårt syfte i studien är att undersöka hur någonting förhåller sig i praktiken så har vi valt en 

positivistisk forskningsfilosofi då vi inte vill att våra egna värderingar och intryck ska påverka vårt 

resultat, samt för att öka replikerbarheten på studien. Saunders et al. (2015) varnar för att det inte går 

att helt eliminera forskarnas egna intryck och värderingar men det är vi medvetna om.  

3.1.2. Tillvägagångsätt 

Vårt tillvägagångsätt i denna studie är en deduktiv ansats med hypotesprövning, med orsak-verkan 

effekt. Utdelningspolicy är ett väl studerat område inom företagsekonomin och det finns ett flertal 

olika teorier om hur ett företag kan och bör välja sin utdelningspolicy. Vi har därför utgått från 

befintliga och väl studerade teorier angående utdelningspolicy istället för att försöka skapa nya 

teorier, och från dem bildat hypoteser som vi sedan testar empiriskt. Saunders et al. (2015) beskriver 

att ett deduktivt tillvägagångsätt karakteriseras av att undersöka eller försöka förklara samband 

mellan olika variabler. Med utgångspunkt från tidigare forskning anser vi därför att vår studie blir 

mer kumulativ och får högre trovärdighet.  

3.1.3. Metodval 

Vi har valt en kvantitativ metod till vår studie eftersom vi undersöker ett samband mellan två faktorer. 

Saunders et al. (2015) förklarar att datan från en kvantitativ metod oftast består av siffror eftersom de 

är mätbara och att kvantitativa metoder lämpar sig bäst till att bland annat söka kausala samband 

mellan faktorer. Bryman och Bell (2011) menar att kvantitativa studier har för avsikt att belysa hur 

något ser ut. Då denna studie har som uppgift att belysa hur kapitalkostnaden hos svenska, 

marknadsnoterade aktiebolag ser ut kan det anses rimligt att studien tillämpar en kvantitativ metod. 

Enligt Saunders et al. (2015) så är en kvantitativ metod lämplig till studier där forskarna har en 

positivistisk forskningsfilosofi och studien har ett deduktivt tillvägagångsätt. Vi anser dessutom att 

en kvantitativ metod lämpar sig bäst till vår forskningsfråga med tanke på att vi har begränsat med 

tid. Det skulle vara mer tidskrävande att tillämpa en kvalitativ metod eftersom det skulle krävas ett 

flertal intervjuer från personer med kunskaper inom ämnet. En kvalitativ metod är heller inte lika 

objektiv som en kvantitativ metod (Saunders et al., 2015). Vi anser det vara av nödvändighet för vår 

studie att den hålls objektiv och att slutsatser vid analysering av studiens empiriska data är begrundade 

i logiska resonemang.  

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur en variabel påverkar en annan så är det en förklarande 

studie, vilket Saunders et al. (2015) beskriver som en studie som förklarar kausala samband. 
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3.1.4. Forskningsstrategi 

Datan vi använder oss av i studien är sekundärdata och hämtad från en databas, vilket gör vår studie 

till en arkivstudie enligt Saunders et al. (2015). En arkivstudie anser vi vara lämplig för att den inte 

är lika tidskrävande som det skulle vara att inhämta all data var för sig från varje företag. 

Sekundärdatan vi använder är hämtad från Thomson Reuters Datastream som är en av de mest 

använda databaserna inom finansiell forskning. Vi har dessutom studerat flera andra arbeten som likt 

denna studie har haft bolag på Stockholmsbörsen som sin population och har då kunnat konstatera att 

Thomson Reuters har tillämpats i stor utbredning. Detta motiverade oss att själva använda Thomson 

Reuters databas då den anses vara tillförlitlig och korrekt. Inhämtandet av data gjordes på Uppsala 

Universitetet då Högskolan i Gävle saknade Thomson Reuters i sitt bibliotek. Datan är inhämtad den 

sjätte november, 2017. 

 

Skulle vi inte använda oss av en arkivstudie utan istället inhämta all data primärt från företagen så 

skulle det finnas risk för slarvfel från den mänskliga faktorn. Insamlandet via Thomson Reuters 

Datastream har dessutom visat sig vara tidseffektivt vilket är av intresse för oss då tid är en begränsad 

resurs vid utförandet av denna studie. Saunders et al. (2015) varnar för att datan från en arkivstudie 

oftast har samlats in för helt andra orsaker än vad studien är, vilket gör det viktigt för oss att utföra 

stickprov på datan vi inhämtar. Vi har dessutom behövt bearbeta en del av de data vi samlat in och 

utfört uträkningar för att erhålla de nyckeltal som varit aktuella för vår studie. 

3.1.5. Tidshorisont 

Vi har valt att använda oss av en tvärsnittsstudie vilket också är den vanligaste typen av kvantitativ 

undersökning enligt Barmark och Djurfeldt (2015). En tvärsnittsstudie är enligt Djurfeldt, Larsson 

och Stjärnhagen (2003) en studie där varje observation avspeglar de förhållanden som gäller för 

populationen vid en given tidpunkt. Bryman & Bell (2011) menar att en tvärsnittsdesign är tillämpbar 

då man exempelvis ska studera offentlig statistik, vilket är avsikten med denna studie då studiens 

population utgörs av de marknadsnoterade bolagen på Stockholmsbörsen. Trots att vår studie sträcker 

sig från 2007 till 2016 så är vår avsikt inte att undersöka några förändringar över tid utan vi vill få en 

ögonblicksbild av varje observation. Vi har valt att analysera just dessa år då vi haft för avsikt att 

hålla vår studies bidrag uppdaterad i den grad det var möjligt. Då data för hela år 2016 fanns 

tillgänglig blev således vårt val att mäta därifrån. Vi ansåg att en 10-årsperiod skulle generera en 

övergripande och tydlig bild för vår studie samtidigt som vi inte går alltför långt bak i tiden då det 

skulle kunna uppfattas som omodernt eller irrelevant.  
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3.1.6. Teknik och analys 

Datan vi har använt i studien är inhämtad från Thomson Reuters Datastream, som anses vara en av 

de ledande leverantörerna av finansiell information. Vi har därefter utfört regressionsanalyser i IBM 

SPSS för att försöka finna samband mellan våra variabler. Saunders et al. (2015) anser att en 

undersökning som försöker finna samband mellan variabler bör använda någon form av 

regressionsanalys. Detta då det på ett mätbart sätt går att redovisa sambandet mellan variablerna och 

dessutom redogöra för hur mycket en förändring i den beroende variabeln kan förklaras av en 

förändring i den oberoende variabeln. Djurfeldt, Larsson, och Stjärnhagen (2003) varnar dock för att 

dra slutsatser om kausala förhållanden eftersom det kan finnas bakomliggande dolda variabler som 

påverkar bägge variablerna om ett samband skulle hittas. 

 

3.2. Operationalisering 

Operationalisering innebär enligt Eliasson (2006) att ta fram begrepp ur teorin som sedan sätter den 

fortsatta forskningen i fokus. Begreppen ska också enligt Eliasson (2006) vara mätbara för att de på 

ett objektivt sätt ska gå att undersöka dem. Eftersom syftet är att undersöka hur utdelningspolicyn 

påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden så innebär det att det är den genomsnittliga 

kapitalkostnaden, som blir den beroende variabeln och studiens oberoende variabler utgörs av 

utdelning. 

3.2.1. Beroende variabel 

Denna studies beroende variabel är genomsnittlig kapitalkostnad som enligt Hillier et al. (2016) är 

den sammanvägda kostnaden för företagets eget kapital och skulder. Vi har räknat fram den genom 

att ta summan av andelen av det totala värdet på företaget som är eget kapital multiplicerat med 

aktieägarnas avkastningskrav och andelen av det totala värdet på företaget som är skulder och 

multiplicerat det med räntesatsen på skulderna. Eftersom vi är ute efter att undersöka hur 

utdelningspolicyn påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden så är det den genomsnittliga 

kapitalkostnaden vi valt som beroende variabel. Vi har också valt att inte ta hänsyn till företagets 

skattekostnader eftersom de flesta av våra undersökta företag är internationella koncerner med 

dotterbolag i flera länder. Det skulle bli för komplext för oss att ta reda på den exakta skattesatsen för 

varje enskilt företag i varje koncern i vår studie. Dessutom så är det enligt Frankfurter et al. (2003) 

aktieägarnas avkastningskrav som kommer att påverkas vid en förändrad utdelningspolicy och inte 

räntan på företagets skulder så därför är det vår uppfattning att företagens skattekostnader är irrelevant 

för studiens resultat. 
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3.2.2. Oberoende variabler 

Denna studie innehåller två oberoende variabler, nämligen utdelningar i förhållande till nettovinst 

(HAIJK?>?L
MJAANO>?@A

) som vi i fortsättningen benämner utdelningsandel samt utdelningar i förhållande till 

företagets marknadsvärde ( HAIJK?>?L
PQRS?QI@OäRIJA

), även kallat direktavkastning. Vi valde nyckeltalet 

direktavkastning därför att det enligt Gustafsson (2017) är ett av det mest frekvent använda 

nyckeltalet för dagens investerare och är därav ett nyckeltal som företagen måste förhålla sig till. Det 

andra nyckeltalet är utdelningsandel som också är ett vanligt nyckeltal i dagens forskning kring 

utdelningspolicy.  Därefter har vi gjort linjära regressionsanalyser med vart och ett av variablerna. I 

båda dessa beräkningar utgör utdelning den totala utdelning som gjorts för företagens stamaktier 

under varje år. Nettovinsten består av företagens vinst efter finansnetto och bolagsskatt. Företagens 

marknadsvärde är beräknat på företagens börsvärde vid varje års utgång multiplicerat med antal 

utestående aktier som fanns vid slutet av respektive år. Vid testet av vår andra hypotes så har vi först 

mätt förändringen av utdelningen som den procentuella utdelningen jämfört med året innan. Efter det 

så kodade vi om alla observationer till ”ökad”, ”oförändrad” eller ”minskad” för att kunna få en 

överblick av observationerna i en korstabell. 

 

3.3. Forskningsetik 
Informationen rörande de företag som nämns i denna studie är hämtad från Thompson Reuters 

databas och informationen är offentlig. Enligt oss finns det därför ingen nödvändighet i att underrätta 

de företag som benämns i vårt arbete. Detta skulle dessutom vara en tidskrävande process och vi anser 

att den tiden skulle kunna spenderas inom andra områden. 

 

Olsson och Sörensen (2007) menar att information som presenteras ska vara tydligt formulerad och 

begriplig för de läsare som inte besitter kunskap inom det undersöknings-område som studien 

bemöter. Vi är medvetna om att det förekommer begrepp och fenomen i detta arbete som vissa läsare 

kan ha bristfälliga kunskaper om på förhand. Vi har därför vidtagit ett förklarande förhållningssätt i 

vår studie och vår avsikt har varit att, på ett begripligt sätt, förklara de begrepp som vi själva har 

uppfattat som komplicerade. 

 

Denna studie har tillämpat APA’s referenssystem. Olsson och Sörensen (2007) anser att en 

forskningsstudie bör ha en god och tillförlitlig referenshantering. Vi har därför vidtagit noggrannhet 

vid användande av referenser och analyserat stycken från vetenskapliga artiklar i sin helhet för att 

minimera möjligheten till misstolkningar och förvrängande av våra källor. 
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3.4. Kvalitet 

Eliasson (2006) anser att ett viktigt kriterium för att öka kvaliteten på ett arbete är att tydligt definiera 

alla begrepp för att de ska kunna förstås av så många som möjligt. Det är också nödvändigt för att 

andra ska kunna granska och vid behov kritisera vår undersökning samt våra resultat. 

3.4.1. Validitet 

Validiteten är enligt Bryman och Bell (2011) ett av de viktigaste forskningskriteriet avseende studiens 

kvalitet. De menar att validiteten är om ett kvantifierbart mått på ett teoretiskt begrepp mäter det 

begrepp vi är ute efter. Vi har i den genomsnittliga kapitalkostnaden som tidigare nämnts ej tagit 

hänsyn till företagens skattesköldar, eftersom det enligt Signalteorin från bland annat Frankfurter et 

al. (2003) är aktieägarnas avkastningskrav på det egna kapitalet som påverkas av en förändrad 

utdelningspolicy och då blir skatteskölden av mindre betydelse. Den andra variabeln är 

utdelningspolicyn som visserligen inte är detsamma som den utdelning företagen betalar ut men vi 

anser ändå att det är rimligt att anta att de allra flesta företag följer sin egen utdelningspolicy. Därför 

hävdar vi att de variabler vi har är av god validitet. 
 

Intern validitet 

Bryman & Bell (2011) menar att den interna validiteten berör de kausala sambanden i studiens 

undersökning. Bryman & Bell (2011) belyser orsaksförhållandet som de oberoende variablerna har i 

förhållande till den beroende variabeln och ifrågasätter i vilken utsträckning de oberoende variablerna 

påverkar den beroende samt ifall det finns dolda variabler som besitter starkare kausalitet. Då vår 

undersökning innehar två oberoende variabler finns det definitivt möjlighet till att det kan förekomma 

en viss kausalitet hos variabler som inte har inkluderats i vår undersökning. Samtidigt anser vi att de 

två oberoende variabler som har valts, nämligen utdelning i förhållande till nettovinst och utdelning 

i förhållande till marknadsvärde, är lämpliga för att besvara syftet med vår studie, dvs. hur företagens 

utdelningspolicy påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden. 

 

Extern validitet 

Bryman & Bell (2011) belyser att denna form av validitet bemöter frågan hur väl en undersöknings 

resultat kan generaliseras. Övriga viktiga punkter som nämns är hur urvalet har valts ut samt att 

resultatet i en forskningsstudie ska kunna anses vara representativ för hela urvalet. Det har varit vår 

avsikt att utföra denna undersökning på svenska företag. Vi har valt bolag på Stockholmsbörsen då 

dessa bolag är välkända i Sverige samtidigt som det funnits offentlig information att tillgå. Även om 

vi anser att studiens resultat och slutsatser inte ska ses som representativa för bolag ur ett globalt 

perspektiv så anser vi att våra resultat kan anses hålla god representativitet för svenska noterade bolag.  
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3.4.2. Reliabilitet 

Bryman & Bell (2011) menar att en studie kan anses vara reliabel samt tillförlitlig om dess resultat 

vid undersökningar skulle visa sig vara likvärdiga vid framtida undersökningar. Ett tecken på att en 

studies undersökningsmetod skulle kunna vara bristfällig i detta avseende skulle vara om en studies 

resultat visar sig vara påverkade av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell, 2011). 

Vid en kvantitativt inriktad studie, likt denna, anser Bryman & Bell (2011) att forskarna bör vara 

noggranna vid val av de mått som tillämpas i studien samt att måtten ska vara stabila. Då Thompson 

Reuters Datastream har använts i tidigare, liknande studier ansåg vi att denna mjukvara skulle vara 

lämplig för vår studie. För att vidare säkerhetsställa reliabiliteten i de data vi har samlat in har 

stickprov utförts genom att kontrollera våra rådata gentemot slumpmässigt valda företags 

årsredovisningar. Bryman & Bell (2011) menar också att de slutsatser som görs angående studiens 

population ska beskriva samband för hela populationen och inte enbart det urval som undersöks i 

studien. Vi är nöjda med att kunna konstatera att bortfallet i vår undersökning bör anses vara låg och 

menar att detta motiverar vårt resultat samt slutsatser till att vara tillförlitliga. 

3.4.3. Teoretisk referensram 

Studiens teoretiska referensram består av information inhämtad från vetenskapliga artiklar. Det 

förekommer vad som kan uppfattas som äldre artiklar i denna studie då exempelvis artiklarna från 

Miller och Modigliani är skrivna under 1950-talet. Trots detta anser vi dessa artiklar vara av relevans 

för denna studie, då ett flertal nyare artiklar från 2010-talet tillämpar teorier som uppkommit ur dessa, 

äldre artiklar. Utöver de äldre artiklarna förekommer också nyare artiklar från 2000-talet, vilket bidrar 

till att mer aktuella händelser diskuteras. Då denna studie är av deduktiv art så är syftet med vår teori 

att den information som presenteras ska vara genomgående relevant för studien och vi har därför valt 

ut teorier och fenomen som vi anser för denna studie framåt. Eftersom en utdelningspolicys irrelevans 

kontra relevans gällande företags kapitalkostnader är centrala begrepp för denna studie så har vi valt 

att fördjupa oss inom Signalteori, som argumenterar för utdelningspolicyns relevans samt 

utdelningspolicyns irrelevans, som är motsägande till utdelningspolicyns betydelse för ett företags 

kapitalkostnader. Dessa fenomen har slutligen genererat våra hypoteser. Vi har låtit våra hypoteser 

vara nära kopplade och logiska gentemot den teori som lyfts fram för att på så sätt förhålla oss till en 

deduktiv ansats. 

3.4.4. Metodkritik 

I denna studie har vi valt att använda oss av en enkel regressions-modell. Då den endast innehåller 

två oberoende variabler kan man rikta viss kritik till att det kan förekomma dolda variabler som hade 

kunnat vara av en mer förklarande karaktär. Vid tillämpande av en multipel regressionsanalys hade 

fler variabler kunnat tillämpas och resultat hade då kunnat betraktas vara mer förklarande. Valet av 
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en enkel regressionsanalys har gjorts på grund av tidsbrist att utföra studien samt svårighetsgraden 

att utföra en multipel regressionsanalys. Sambandet till genomsnittlig kapitalkostnad är 

förhållandevis låg och ett tillämpande av andra variabler hade kunnat belysa en annan aspekt inom 

området kapitalkostnad. Trots detta vill vi motivera vårt val av oberoende variabler till att vara av 

relevans för studiens syfte, att undersöka kapitalkostnaden i förhållande till företagens 

utdelningspolicy. 

 

Viss kritik kan riktas till att studiens empiri-resultat är generaliserande i förhållande till de olika 

företagens branscher, ålder och storlek, då samtliga företag i populationen placeras inom en 

gemensam grupp. Även om en uppdelning av populationen hade kunnat förmedla värdefull 

information gällande dessa nämnda grupperingsindelningar så är vi nöjda med vårt empiri-resultat 

och motiverar även här vårt val till att vara präglat av tidsbrist för studiens genomförande. 

 

Vi har tidigare diskuterat att det förekommer äldre vetenskapliga artiklar i denna studie men anser 

trots detta att det är ett område som bör diskuteras i studiens metodkritik. Vi anser att nyare artiklar 

och upplagor från tidigare forskning hade varit att föredra men vill samtidigt poängtera att de äldre 

artiklar som förekommer i denna uppsats innehåller information som i en hög grad är relevant inom 

dagens forskning. Det förekommer vid ett flertal tillfällen refereringar till dessa äldre artiklar vilket 

stärker detta påstående. Då vi med denna studie har för avsikt att utesluta sekundära källor anser vi 

det därför vara fördelaktigt att istället referera till primärkällan. 
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4. Resultat 

4.1. Hypotes 1 
Den första hypotesen som vi har undersöker är ”Ett företags utdelningar påverkar inte ett företags 

genomsnittliga kapitalkostnad.” Vi började med att sortera bort alla observationer där ett företag inte 

har betalat utdelning, vilket var 842 stycken, samt de observationer där företaget inte har gått med 

vinst som var ytterligare 109 stycken. Detta har gjorts då avsikten med denna studie var att endast 

undersöka företag som har haft utdelningar. Anledningen till att vi tog bort alla observationer där ett 

företag ej har betalat utdelning är att vi undersöker hur utdelningen påverkar kapitalkostnaden. Om 

ett företag ej har betalat utdelning så blir det redan här omöjligt att hitta ett samband mellan 

genomsnittlig kapitalkostnad och utdelning. Anledningen till att vi endast har med observationer där 

företaget har gått med vinst är att ett av nyckeltalen baserar sig på vinsten, skulle företaget gå med 

förlust (d.v.s. vinsten vara negativ) så skulle också vårt nyckeltal bli negativt. Det skulle leda till att 

om ett företag som ökar sin utdelning och går med förlust skulle få ett motsatt samband jämfört med 

om företaget skulle gå med vinst. 

 

Inledningsvis presenteras övergripande statistik över våra nyckeltal Genomsnittlig kapitalkostnad, 

Direktavkastning och Utdelningsandel som vi ser här nedan. 

 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Genomsnittlig kapitalkostnad 1319 ,0067 ,8791 ,078857 ,0652479 

Direktavkastning 1319 ,0000 1,0261 ,046733 ,0693680 

Utdelningsandel 1319 ,0001 43,2000 ,736241 2,0671395 

Valid N (listwise) 1319     
 
Tabell 1, egen. 

Tabell 1 visar att det finns totalt 1319 observationer. Den genomsnittliga kapitalkostnaden var som 

lägst ≈0,67% och som högst ≈87,91% men ett genomsnittligt värde på ≈7,89%. Utdelning dividerat 

med marknadsvärde, hädanefter kallat direktavkastning var som lägst ≈0,00% (OBS avrundat, alla 

företag vi tagit med i testet har betalat utdelning, men vi hade inget minimumkrav på utdelningen), 

som högst ≈102,61% med ett genomsnittligt värde på ≈4,67%. Det höga värdet på 102,61% är 

hänförligt till Catena AB 2011, där företaget under 2011 gjorde en betydande förändring av sin 

inriktning med sjunkande aktiekurs som följd. Ett uteslutande av den observationen hade ändå inte 

påverkat vårt resultat nämnvärt p.g.a. vårt stora urval. Vi valde därför att behålla den observationen. 
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Vi har sedan tagit med alla nyckeltal i en korrelationstabell för att få en överblick om sambandet 

mellan nyckeltalen. Vi ser att korrelationen mellan genomsnittlig kapitalkostnad och direktavkastning 

är 0,170 med en signifikansnivå på över 99%. Korrelationen mellan genomsnittlig kapitalkostnad och 

utdelningsandel är -0,128 med en signifikansnivå på över 99%. Vi ser också att korrelationen mellan 

direktavkastning och utdelningsandel är 0,161 med en signifikansnivå på över 99%. Den låga 

korrelationen visar att det är relevant för oss att utföra testet med både direktavkastning och 

utdelningsandel som förklarande variabler. Skulle vi ha funnit en stark korrelation mellan dessa 

variabler så hade vi haft anledning att misstänka att vi skulle få samma resultat vid regressionsanalys 

mellan genomsnittlig kapitalkostnad och direktavkastning samt genomsnittlig kapitalkostnad och 

utdelningsandel, eftersom det i så fall skulle tyda på att direktavkastning och utdelningsandel 

egentligen mäter samma sak. 

 
Correlations 

 
Genomsnittlig 

kapitalkostnad 

Direkt-

avkastning Utdelningsandel 

Genomsnittlig kapitalkostnad Pearson Correlation 1 ,170** -,128** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 1319 1319 1319 

Direktavkastning Pearson Correlation ,170** 1 ,161** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 1319 1319 1319 

Utdelningsandel Pearson Correlation -,128** ,161** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 1319 1319 1319 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 2, egen. 

 

 

4.1.1. Regressionsanalys 1 

Som vi tidigare har sett så är korrelationen mellan genomsnittlig kapitalkostnad och direktavkastning 

0,170. I testet har vi använt den genomsnittliga kapitalkostnaden som beroende variabel och 

direktavkastning som oberoende variabel.  Vi ser i tabell 3 att förklaringsgraden är ca 2,8%. Det 

innebär att en ökning av den genomsnittliga kapitalkostnaden förklaras till 2,8% av en ökning av 

direktavkastning. 
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Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,170a ,029 ,028 ,0643237 

 

a. Predictors: (Constant), Direktavkastning 

b. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 
 
Tabell 3, egen. 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,162 1 ,162 39,148 ,000b 

Residual 5,449 1317 ,004   
Total 5,611 1318    

 
a. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 

b. Predictors: (Constant), Direktavkastning 
 
Tabell 4, egen. Variansanalysen visar variationer i medelvärde mellan genomsnittlig kapitalkostnad 

och direktavkastning. Residualen är 5,449. Observera att signifikansen är 0,000 vilket innebär att 

resultaten är trovärdiga. 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,071 ,002  33,425 ,000 

Direktavkastning ,160 ,026 ,170 6,257 ,000 
 

a. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 
 

Tabell 5, egen. Koefficienttabellen visar hur direktavkastningen påverkar den genomsnittliga 

kapitalkostnaden. T-värdet är 6,257 hos direktavkastningen. Observera att signifikansen är 0.000 

vilket innebär att resultaten är trovärdiga. 
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4.1.2. Regressionsanalys 2 

Vid regressionsanalys med den genomsnittliga kapitalkostnaden som beroende variabel och 

utdelningsandel som oberoende variabel så visar regressionsanalysen en korrelation på -0,128 och en 

förklaringsgrad på 1,6% enligt tabell 6. Det innebär att en ökning av den genomsnittliga 

kapitalkostnaden kan förklaras till 1,6% av lägre utdelning i förhållande till vinst. 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -,128a ,016 ,016 ,0647380 
 

a. Predictors: (Constant), Utdelningsandel 

b. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 

 
Tabell 6, egen. 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,092 1 ,092 21,844 ,000b 

Residual 5,520 1317 ,004   
Total 5,611 1318    

 
a. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 

b. Predictors: (Constant), Utdelningsandel 
 
Tabell 7, egen. Variansanalysen visar variationer i medelvärde mellan genomsnittlig kapitalkostnad 

och utdelningsandel. Residualen är 5,520. Observera att signifikansen är 0,000 vilket innebär att 

resultaten är trovärdiga. 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,082 ,002  43,241 ,000 

Utdelningsandel -,004 ,001 -,128 -4,674 ,000 
 

a. Dependent Variable: Genomsnittlig kapitalkostnad 
 
Tabell 8, egen. Koefficienttabellen visar hur utdelningsandelen påverkar den genomsnittliga 

kapitalkostnaden. T-värdet är -4,674 hos utdelningsandel. Observera att signifikansen är 0.000 vilket 

innebär att resultaten är trovärdiga. 

4.2. Hypotes 2 

Vid testet av vår andra hypotes som är att en ökad utdelning leder till en minskad genomsnittlig 

kapitalkostnad har vi precis som vid testet av vår första hypotes uteslutit observationer där företagen 

ej har gjort utdelningar och ej gjort vinst, men nu har vi även krävt att företagen ska ha gjort både 

vinst och utdelning två år i rad vilket lett till ytterligare uteslutit 272st observationer. Detta på grund 

av att om ett företag har gjort utdelning ett år men inte året därpå så anser vi inte att företaget har 

sänkt utdelningen, utan företaget har tagit bort utdelningen. Samma sak om ett företag inte har haft 

utdelning det ena året men har haft utdelning året därpå. Då har inte företaget höjt utdelningen utan 

företaget har infört en utdelning. Alla förändringar är mätt i procentenheter. 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Förändring Genomsnittlig 

kapitalkostnad 

1047 -,6998 ,6775 -,012761 ,0921877 

Förändring 

Utdelning/Marknadsvärdet 

1047 -1,0136 ,9738 -,004005 ,1032993 

Förändring Utdelning/Vinst 1047 -41,0011 40,0636 ,009163 2,6724112 

Valid N (listwise) 1047     
 

Tabell 9, egen. 

Tabell 9 visar övergripande statistik om våra nyckeltal. Totalt har 1047st observationer gjorts och 

den genomsnittliga kapitalkostnaden har som mest sjunkit med ca 69,98 procentenheter och ökat 

med som mest ca 67,75 procentenheter. Den genomsnittliga förändringen var ungefär -1,28 

procentenheter, vilket får anses rimligt på grund av det sjunkande ränteläget vi haft i vår omvärld 

under tidsperioden vi undersöker. Förändringen av direktavkastning var som lägst -101,36 
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procentenheter och som högst 97,38 procentenheter. Den genomsnittliga förändringen var ca -0,4 

procentenheter. Förändringen av utdelning i förhållande till vinsten var som lägst ca -4100 

procentenheter och som högst ca 4006 procentenheter med ett genomsnitt på 0,92 procentenheter. 

De högsta och lägsta värdena kan anses vara extrema men tack vare att vi har så många observationer 

så påverkar inte dessa värden våra resultat nämnvärt. Vi har därför valt att behålla dem för att öka 

vår objektivitet i studien. 

 
 
 

Correlations 

 

Förändring 

Genomsnittlig 

kapitalkostnad 

Förändring 

Utdelning/Markn

adsvärdet 

Förändring 

Utdelning/Vinst 

Förändring genomsnittlig 

kapitalkostnad 

Pearson Correlation 1 ,099** -,107** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,001 

N 1047 1047 1047 

Förändring Direktavkastning Pearson Correlation ,099** 1 ,200** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 

N 1047 1047 1047 

Förändring Utdelningsandel Pearson Correlation -,107** ,200** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000  
N 1047 1047 1047 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Tabell 10, egen. 

Tabell 10 är en korrelationstabell som visar korrelationen mellan våra nyckeltal. Vi ser här att 

förändringen mellan utdelningen i förhållande till marknadsvärdet och förändringen mellan 

utdelningen i förhållande till vinsten har en korrelation på 0,2. Det visar på att det även här är relevant 

att vi använder oss av två olika variabler som mäter utdelningen, eftersom vi nödvändigtvis inte 

kommer att få samma resultat av de två variablerna. Vi ser också i tabell 10 att alla korrelationer är 

signifikanta på 99% eller mer. 
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4.2.1. Regressionsanalys 1 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,099a ,010 ,009 ,0917808 
 

a. Predictors: (Constant), Förändring Direktavkastning 

b. Dependent Variable: Förändring Genomsnittlig kapitalkostnad 
 
Tabell 11, egen. 

I tabell 11 så har vi förändringen av den genomsnittliga kapitalkostnaden som beroende variabel och 

förändringen av utdelningen i förhållande till vinsten som oberoende variabel. Det visar sig att 

korrelationen mellan variablerna är 0,099 och förklaringsgraden är 0,9%. 

 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,087 1 ,087 10,295 ,001b 

Residual 8,803 1045 ,008   
Total 8,890 1046    

 
a. Dependent Variable: Förändring Genomsnittlig kapitalkostnad 

b. Predictors: (Constant), Förändring Direktavkastning 
 
Tabell 12, egen. Variansanalysen visar variationer i medelvärde mellan förändring av genomsnittlig 

kapitalkostnad och förändring av direktavkastning. Residualen är 8,803. Observera att signifikansen 

är 0,001 vilket innebär att resultaten är trovärdiga. 

 

 

 
Tabell 13, egen. Koefficienttabellen visar hur förändringen av direktavkastningen påverkar 

förändringen av den genomsnittliga kapitalkostnaden. T-värdet är 3,209 hos förändring 

direktavkastningen. Observera att signifikansen är 0,001 vilket innebär att resultaten är trovärdiga. 
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4.2.2. Regressionsanalys 2 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 -,107a ,011 ,010 ,0917049 
 

a. Predictors: (Constant), Förändring utdelningsandel 

b. Dependent Variable: Förändring Genomsnittlig kapitalkostnad 

 
Tabell 14, egen. 

I tabell 14 så har vi förändringen av den genomsnittliga kapitalkostnaden som beroende variabel och 

förändringen av utdelningen i förhållande till vinsten som oberoende variabel. Det visar sig att 

korrelationen mellan variablerna är -0,107 och förklaringsgraden är 1%. 

 

 
Tabell 15, egen. Variansanalysen visar variationer i medelvärde mellan förändring av genomsnittlig 

kapitalkostnad och förändring av utdelningsandel. Residualen är 8,788. Observera att signifikansen 

är 0,001 vilket innebär att resultaten är trovärdiga. 

 

 
Tabell 16, egen. Koefficienttabellen visar hur förändringen av utdelningsandelen påverkar 

förändringen av den genomsnittliga kapitalkostnaden. T-värdet är -3,470 hos förändring 

utdelningsandel. Observera att signifikansen är 0,001 vilket innebär att resultaten är trovärdiga. 
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4.2.3. Korstabell 

För att ytterligare belysa om en ökad utdelning leder till en minskad genomsnittlig kapitalkostnad så 

har vi gjort en korstabell där vi får en överblick om fördelningen mellan utdelningen och den 

genomsnittliga kapitalkostnaden. Vi tar alltså inte hänsyn den här gången till hur stor eller liten 

förändringen är, utan vi har sorterat in alla observationer i minskad, oförändrad eller ökad hos både 

utdelningen och den genomsnittliga kapitalkostnaden. Med ökad utdelning eller genomsnittlig 

kapitalkostnad så ska ökningen vara minst 1%, oförändrad mellan 1% till -1% och minskad så ska 

minskningen vara mer än 1%. 

 
 

Utdelning * Genomsnittlig kapitalkostnad Crosstabulation 

 
Genomsnittlig kapitalkostnad 

Total Minskad Oförändrad Ökad 

Utdelning Minskad Count 90 87 63 240 

% within Utdelning 37,5% 36,3% 26,3% 100,0% 

Oförändrad Count 37 57 37 131 

% within Utdelning 28,2% 43,5% 28,2% 100,0% 

Ökad Count 378 238 315 931 

% within Utdelning 40,6% 25,6% 33,8% 100,0% 

Total Count 505 382 415 1302 

% within Utdelning 38,8% 29,3% 31,9% 100,0% 
 
Tabell 17, egen. 

Tabell 17 visar spridningen mellan variablerna. 37,5% av alla företag som minskade sina utdelningar 

fick en minskad genomsnittlig kapitalkostnad, 36,3% fick oförändrad och 26,3% ökade den. De 

företag som lämnade utdelningen oförändrad så fick 28,2% lägre genomsnittlig kapitalkostnad, 

43,5% fick oförändrad och 28,2% ökade den. Hos de företag som istället valde att öka utdelningen så 

var det 40,6% som fick en lägre genomsnittlig kapitalkostnad, 29,3% fick en oförändrad 

genomsnittlig kapitalkostnad och 31,9% fick en ökad genomsnittlig kapitalkostnad. 

 

För att ytterligare kontrollera om det finns något samband så tar vi hänsyn till förändringen av vinsten, 

utifall det skulle kunna vara en bakomliggande förklarande variabel. 
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Tabell 18, egen. 

Tabell 18 visar att de flesta företag som har haft minskad vinst får en lägre genomsnittlig 

kapitalkostnad och sambandet blir starkare om de dessutom minskar sin utdelning. Hos företag där 

vinsten har ökat så får de flesta företag en högre genomsnittlig kapitalkostnad och sambandet blir 

starkare om de dessutom höjer sin utdelning. 
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Vinst * Utdelning Crosstabulation 

 
Utdelning 

Total Minskad Oförändrad Ökad 

Vinst Minskad Count 66 38 422 526 

% within Vinst 12,5% 7,2% 80,2% 100,0% 

Ökad Count 174 93 509 776 

% within Vinst 22,4% 12,0% 65,6% 100,0% 

Total Count 240 131 931 1302 

% within Vinst 18,4% 10,1% 71,5% 100,0% 
 
Tabell 19, egen. 

Tabell 19 är en korstabell som visar fördelningen av förändringen av vinst och förändringen av 

utdelning. Den visar att ett företag som minskar sin vinst mer sannolikt kommer att höja sin utdelning 

jämfört med de företag som ökar sin vinst. 
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5. Analys och diskussion 

5.1. Hypotes 1 
Tidigare forskning angående utdelningspolicyns betydelse går isär om hur den påverkar företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad. Studien från Modigliani och Miller (1961) visar att utdelningspolicyn 

helt saknar relevans eftersom en ökad utdelning idag blir på bekostnad av framtida utdelningar. 

Däremot så anser Frankfurter et al. (2003) att en förändrad utdelningspolicy signalerar till marknaden 

att företaget går bättre än väntat, eller sämre om det är en minskning det gäller vilket kommer bidra 

till en förändring i företagens genomsnittliga kapitalkostnad. 

5.1.1. Korrelation 

Korrelationen mellan direktavkastningen och företagets genomsnittliga kapitalkostnad var 0,17 enligt 

Tabell 2 vilket visserligen är en korrelation men den är låg. Det är i linje med vad vi förväntat oss 

från vår första hypotes som vi grundat i studien från Modigliani och Miller (1961). Deras studie visar 

att ett företag inte kan påverka aktieägarnas avkastningskrav på företagets eget kapital och därmed 

påverkas heller inte företagets genomsnittliga kapitalkostnad eftersom en ökad utdelning idag gör att 

företaget kommer att behöva betala en lägre utdelning i framtiden. Trots att forskningen från 

Modigliani och Miller (1961) har fått kritik av bland annat DeAngelo och DeAngelo (2006) så styrker 

vår studie teorin om utdelningspolicyns irrelevans. DeAngelo och DeAngelo (2006) menar att om ett 

företag har investeringsmöjligheter med ett positivt nuvärde så har företagens val av utdelningspolicy 

betydelse för den genomsnittliga kapitalkostnaden. Vi har inte tagit hänsyn till företagens 

investeringsmöjligheter i vår studie så vi kan inte utesluta att utdelningspolicyn hos dessa företag har 

betydelse för den genomsnittliga kapitalkostnaden. 

 

Korrelationen mellan utdelningsandel och företagets genomsnittliga kapitalkostnad var -0,128 enligt 

Tabell 2. Den är även här låg och är även den i linje med vad vi hade förväntat oss. Om företagen 

delar ut mer än vad de hade i vinst så leder det till att skuldsättningen ökar. Eftersom korrelationen 

är så pass låg så styrker det även här utdelningspolicyns irrelevans men den styrker också 

kapitalstrukturens irrelevans från Modigliani och Miller (1958), eller eventuellt studien av samma 

författare från 1963 som säger att företaget kan minska sin genomsnittliga kapitalkostnad genom att 

öka sin skuldsättningsgrad, vilket händer när företaget delar ut mer utdelning än vad vinsten är. De 

menar att ju högre skuldsättningen är, desto mindre behöver företaget betala i skatt därför att 

räntekostnader är avdragsgilla. 

5.1.2. Regression 

Vår regressionsanalys på vår första hypotes visade en korrelation som var 0,17 mellan 

direktavkastning och den genomsnittliga kapitalkostnaden. Även om korrelationen inte är obefintlig 



 

 41 

så är den ändå svag. Förklaringsgraden är endast 2,8% vilket innebär att en förändring av den 

genomsnittliga kapitalkostnaden endast kan förklaras till 2,8% av en förändring av 

direktavkastningen. Signifikansnivån är över 99%, vilket får anses vara stark. När vi testade vår första 

hypotes igen men med utdelningsandel istället som förklarande variabel så blev korrelationen -0,128 

vilket även det får anses vara ett svagt samband. Dessutom så var korrelationen negativ den här 

gången. Förklaringsgraden är 1,6% vilket betyder att om den genomsnittliga kapitalkostnaden ökar 

så förklaras det till 1,6% av att utdelningsandelen har sjunkit. Signifikansnivån var över 99% även på 

detta test. 

 

Booth och Zhou (2017) menar att det inte finns en specifik optimal utdelningspolicy som passar alla 

företag utan alla företag har sin egen optimala utdelningspolicy som ger den lägsta möjliga 

genomsnittliga kapitalkostnaden vilket också vår studie tyder på. De menar att en hög utdelningsandel 

och en hög direktavkastning är optimal för företag med få investeringsmöjligheter och företag med 

goda investeringsmöjligheter gör bäst i att inte dela ut så mycket utan låta kapitalet stanna kvar i 

verksamheten. Lins, Servaes, och Tufano (2008) har intervjuat finansdirektörer från 29 olika länder 

och kommit fram till att den främsta anledningen till att behålla kapital i företaget istället för att dela 

ut överskottslikviditet till aktieägarna är att företaget har framtida investeringsmöjligheter som gör 

att företaget på sikt når ökad tillväxt. Med hänsyn till vår låga korrelation mellan utdelning och 

genomsnittlig kapitalkostnad så styrker det påståendet från Booth och Zhou (2017). 

 

Liksom Booth och Zhou (2017) så har fler forskare kommit fram till att ett företags utdelningspolicy 

kan ha relevans men hur utdelningspolicyn påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden skiljer sig 

åt på grund av företagens förutsättningar. Jin och Yin (2013) har som exempel funnit att 

försäkringsbolag bör vara mer restriktiva i sin utdelning eftersom de kan behöva göra stora 

oförutsedda utbetalningar till sina kunder. Fama och French (2002) menar att företag med hög 

lönsamhet tillåts göra större utdelningar utan att det påverkar den genomsnittliga kapitalkostnaden, 

förutsatt att de inte har investeringsmöjligheter med positivt nuvärde. Livia (2011) har också i sin 

studie kommit fram till att olika företag har sin egen optimala utdelningspolicy som ger den lägsta 

finansieringskostnaden. Livia (2011) betonar att äldre mogna företag oftare betalar utdelning än 

nystartade företag med stora investeringsmöjligheter. Studien från Koussis et al. (2017) styrker 

liksom vår studie däremot att ett företags utdelningspolicy saknar signifikant relevans till den 

genomsnittliga kapitalkostnaden. De menar att företag med lönsamma investeringsmöjligheter ändå 

kommer att kunna få fördelaktiga banklån att finansiera sig med, vilket gör att de tillåts ha en högre 

utdelning. Vi kan inte utesluta att enskilda företag har sin egna optimala utdelningspolicy trots vår 

låga korrelation eftersom vi inte har tagit hänsyn till företagets specifika omständigheter. 



 

 42 

Trots att korrelationen inte har varit obefintlig har vi ändå valt att acceptera vår första hypotes på 

grund av den låga korrelationen och att det första testet visade ett positivt samband och det andra 

testet visade ett negativt samband. Det tyder på att marknadsvärdet och/eller vinsten kan ha större 

inverkan på den genomsnittliga kapitalkostnaden än vad utdelningsnivån har. Vår studie styrker 

forskningen från Modigliani och Miller (1961) eftersom vi inte kan finna någon nämnvärd korrelation 

mellan utdelningen och företagets genomsnittliga kapitalkostnad. Vi kan därför acceptera 𝐻#. 

 

5.2. Hypotes 2 
I vår andra hypotes som vi härlett från signalteorin så undersöker vi om en ökning av utdelningen gör 

att företagets genomsnittliga kapitalkostnad minskar. Enligt Frankfurter et al. (2003) så kommer en 

ökad utdelning leda till att företagets genomsnittliga kapitalkostnad minskar därför att aktieägarnas 

avkastningskrav på företagets eget kapital har minskat. Ett minskat avkastningskrav innebär att värdet 

på företagets eget kapital ökar (se figur 5). 

5.2.1. Korrelation 

Vid testet av vår andra hypotes så fann vi inte heller här något påtagligt samband mellan en ökad 

utdelning och en minskad genomsnittlig kapitalkostnad. Med förändrad direktavkastning som 

förklarande variabel så var korrelationen 0,099 och förklaringsgraden var 0,9%. Signifikansnivån var 

99% och det får anses vara starkt. När vi testade vår andra hypotes men med utdelningsandel som 

oberoende variabel så blev korrelationen -0,107 och förklaringsgraden 1%. Signifikansnivån var även 

här 99%. Givet resultaten från vår första hypotes så var dessa korrelationer väntade, även om vi hade 

förväntat oss starkare samband när vi skapade 𝐻V från de tidigare teorierna. 

5.2.2. Regression 

Regressionsanalysen mellan förändringen av företagets genomsnittliga kapitalkostnad och 

förändringen av direktavkastning visade en korrelation på 0,099 med en förklaringsgrad på 0,9%, 

vilket innebär att det nästan inte finns något samband mellan dessa två faktorer. När vi testade 

regressionen mellan förändringen av företagets genomsnittliga kapitalkostnad mot förändringen av 

utdelningsandel så visade korrelationen -0,107 med en förklaringsgrad på 1%. 

 

Båda dessa resultat skiljer sig från vad vi enligt teorin hade förväntat oss av vår andra hypotes men 

de är i linje med resultaten från vår första hypotes. Vi kan därmed än så länge inte styrka Signalteorin 

angående företagets utdelningspolicy från bland annat Frankfurter et al. (2003). Det verkar som att vi 

återigen kan styrka teorin om utdelningspolicyns irrelevans från Modigliani och Miller (1961) samt 

teorin om att företagen kan minska sin genomsnittliga kapitalkostnad genom att öka sin skuldsättning 

tack vare skatteskölden vilket är i linje med studien från Modigliani och Miller (1963). 
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5.2.3. Korstabell 

För att ytterligare kunna undersöka om det finns ett samband mellan en ökad utdelning och en lägre 

genomsnittlig kapitalkostnad så kodade vi om alla utdelningsminskningar som var mindre än -1% till 

”minskad”, om utdelningen var mellan -1% och +1% så blev den kodad till ”oförändrad” samt om 

utdelningen ökades med mer än 1% så kodades den till ”ökad”. Sedan gjorde vi likadant med den 

genomsnittliga kapitalkostnaden. Detta gjorde vi för att se om det kunde finnas något samband när vi 

inte tog hänsyn till hur stora förändringarna i variablerna var. Vi gjorde en korstabell av våra resultat 

och resultatet finns i tabell 17. Det finns inte heller här något nämnvärt samband enligt korstabellen. 

 

Slutligen så undersökte vi vår andra hypotes där vi också tog hänsyn till om vinsten ökat eller minskat, 

se tabell 18. Vi sorterade alla observationer i om vinsten ökat eller minskat. Det visade sig att det gick 

att finna ett samband, om vinsten har minskat så minskar också den genomsnittliga kapitalkostnaden, 

men minskningen blir tydligare om företaget också minskar sin utdelning. Om vinsten däremot ökar 

så är det mest troligt att den genomsnittliga kapitalkostnaden också kommer öka och ökningen blir 

tydligare om företaget också ökar utdelningen. Det verkar alltså finnas ett positivt samband mellan 

ökad utdelning och ökad genomsnittlig kapitalkostnad, till skillnad från vad vi hade förväntat oss då 

vår förväntan var att den genomsnittliga kapitalkostnaden skulle minska om utdelningen ökar. En 

möjlig anledning till detta samband är att hos företag där vinsten minskar så minskar vinsten för att 

företagsledningen inte kan hitta lönsamma investeringar. Det enda rätta som företagsledningen då 

kan göra är att öka utdelningen och dela ut företagets likvida medel till aktieägarna, vilket är i linje 

med vad DeAngelo och DeAngelo (2006) menar att företagen borde göra. 

 

Till sist så ville vi få en ökad förståelse för hur vinsten påverkar utdelningen. Något förvånande så 

visar tabell 19 att ett företag som minskar sin vinst är mer benägen till att öka utdelningen jämfört 

med ett företag som ökar sin vinst. Hos företag där vinsten minskat var det 80,2% av företagen som 

ökat sin utdelning och hos företag där vinsten har ökat var det 65,6% som ökat sin utdelning. Det 

skulle kunna bero på att hos företag med minskande vinster så väljer företagsledningen att öka 

utdelningen för att signalera till marknaden att företaget är välmående och går bra, vilket är vad 

Frankfurter et al. (2003) menar att företagen gör. Företagsledningen tror alltså på Signalteorin men 

aktiemarknaden är tillräckligt effektiv för att förstå att företagsledningen endast signalerar falska 

signaler till marknaden om att företaget är välmående. Det i sin tur leder till att aktieägarnas 

avkastningskrav blir oförändrad men i och med att vinsten minskar så kommer marknadsvärdet på 

företaget också att minska och den genomsnittliga kapitalkostnaden minskar, förutsatt att 

avkastningskravet på företagets eget kapital fortfarande är högre än företagets räntesats (se figur 5).  
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Nizar Al-Malkawi (2007) anser att i företag där företagsledningen tror att vinsten i framtiden kommer 

att öka är mer benägen att höja sin utdelning. Men på kort sikt visar vår studie motsatsen eftersom vi 

fann att i företag där vinsten minskat så ökar företagsledningen utdelningen. Vi kan däremot inte dra 

någon slutsats gällande de utdelningsökningar och de efterföljande långsiktiga vinstökningarna som 

Nizar Al-Malkawi (2007) syftar till, eftersom vår studie bara mätte förändringar i vinst och 

utdelningar på ett års sikt. Booth och Zhou (2017) menar som tidigare nämnts att varje företag har 

sin egen optimala utdelningspolicy och det verkar som att så är fallet enligt vår studie. En ökning 

eller minskning i sig påverkar alltså inte den genomsnittliga kapitalkostnaden utan det finns andra 

faktorer som påverkar, t.ex. skattesatsen på utdelningarna som enligt Bhattacharya (1979) har en 

påverkan eftersom det i sin tur påverkar företagets genomsnittliga kapitalkostnad, som tidigare 

diskuterats. Skinner och Soltes (2011) har även de undersökt sambandet mellan vinst och utdelning 

och de kommer fram till att företag med utdelning kommer att ha mer stabila vinster över tid, till 

skillnad från vår studie som visade att en minskad vinst i större utsträckning leder till ökade 

utdelningar.  

 

Hull (2013) kom i sin studie fram till att Signalteorin kan påverka företagens genomsnittliga 

kapitalkostnad om den förändrade utdelningen meddelas i rätt tid, vad företagen har för 

investeringsmöjligheter samt företagens kostnader för extern finansiering. Vi har i vår studie inte haft 

möjlighet att beakta dessa aspekter. 

 

Eftersom vi inte kan finna några signifikanta resultat för att en ökad utdelning leder till en minskad 

genomsnittlig kapitalkostnad så blir vi tvungna att förkasta 𝐻V. 
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6. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka hur ett företags utdelningspolicy påverkar företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad. Studiens resultat visar inga signifikanta samband mellan ett företags 

utdelningsandel och företagets genomsnittliga kapitalkostnader. Vi har heller inte funnit några 

samband angående att en förändring av ett företags utdelningar skulle påverka företagets 

genomsnittliga kapitalkostnader i någon större utsträckning. Vår studie visar samma resultat som 

studien av Modigliani och Miller (1961), nämligen att företagsledningen inte kan påverka företagens 

genomsnittliga kapitalkostnader med hjälp av en förändring av aktieägarnas avkastningskrav genom 

att höja eller sänka utdelningen. 

 

I studien så upptäckte vi däremot att i företag där vinsten minskar så är företagen mer benägna att 

höja sina utdelningar jämfört med i företag där vinsten ökar, men den genomsnittliga 

kapitalkostnaden förblir ändå densamma. Som vi ser det så kan det bero på två möjliga orsaker. 

Antingen beror det på att företag som får sämre lönsamhet delar ut sitt överskott av likvida medel till 

sina aktieägare därför att företaget inte kan investera sitt överskott med lönsamhet i företaget. 

DeAngelo och DeAngelo (2006) ger i sin studie kritik till studien från Modigliani och Miller (1961) 

av just den anledningen att studien inte tar hänsyn till företag som återinvesterar sitt överskott i 

verksamheten. Därför anser vi att detta kan vara en möjlig anledning till våra resultat. 

 

En annan möjlig slutsats är att i företag där vinsten minskar så väljer företagsledningen att öka 

utdelningen till aktieägarna för att signalera till marknaden att företaget är välmående. 

Företagsledningen är alltså anhängare till Signalteorin enligt Frankfurter et al. (2003) men 

aktiemarknaden är tillräckligt effektiv för att, inom en kortare tidsperiod, inse att en ökad utdelning 

inte nödvändigtvis innebär att företaget är välmående. Detta bidrar till att även om företagsledningen 

ökar utdelningen så leder det inte till någon förändring av företagets genomsnittliga kapitalkostnad 

enligt vår studie. Emellertid anser vi att de företag vars vinst har minskat kan ha som syfte att höja 

sina utdelningar till sina aktieägare för att på så sätt signalera att företaget är mer lönsamt än det 

faktiska utfallet. 
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6.1. Studiens bidrag 

Då denna studies resultat visar att det endast förekommer ett nästintill obefintligt samband mellan 

företagens utdelningspolicy i förhållande till deras kapitalkostnad så anser vi att företagen inte 

behöver vidta återhållsamhet gällande sin utdelningspolicy och att ett företags kapitalkostnad beror 

på andra faktorer. 

 

De studier som behandlar utdelningspolicy är oftast studerade från investerarnas perspektiv och de 

studier som handlar om företagens genomsnittliga kapitalkostnad är ofta undersökta genom att 

studera sambandet mellan kapitalstruktur och den genomsnittliga kapitalkostnaden. Denna studie är 

därför unik i sitt slag vad vi vet eftersom vi inte har kunnat hitta någon studie som söker ett samband 

mellan utdelningspolicy och den genomsnittliga kapitalkostnaden från ett företags perspektiv. Vår 

studie bekräftar studien från Modigliani och Miller (1961) angående att ett företags utdelningspolicy 

är irrelevant både från investerarnas perspektiv men också från företagets perspektiv. 

 

Studiens praktiska bidrag är att företagsledningar kan få kunskap om att en ökad utdelning över lag 

inte kommer att påverka företagets genomsnittliga kapitalkostnader. Vår förhoppning är att 

företagsledningar kan skapa sin utdelningspolicy så att den är hållbar över tid eftersom Hobbs och 

Schneller (2012) har funnit att företag med regelbundna och hållbara utdelningar oftast är mer 

lönsamma. Vi anser också att företagsledningarna bör se till företagens bästa intresse istället för att 

förändra sina utdelningar i syfte att signalera företagets välmående till aktiemarknaden enligt studien 

från Frankfurter et al. (2003). Då vår studie visar att företags genomsnittliga kapitalkostnader inte 

påverkas av dess utdelningar kan företagen istället lägga fokus på andra möjliga faktorer som kan ha 

en påverkan. 

 

För att avslutningsvis besvara frågan om ett företags utdelningspolicy har betydelse så blir svaret nej, 

då det åtminstone inte påverkar företagens genomsnittliga kapitalkostnader. 

 

6.2. Studiens begränsningar 
Eftersom ett av de mest frekvent använda nyckeltalen är direktavkastningen enligt Gustafsson (2017) 

så har vi valt att ha det som en av de förklarande variablerna men vi ville också ha en andra variabel 

att mäta med för att få vår studie mer kumulativ och dessutom eventuellt kunna applicera våra resultat 

till någon av teorierna om kapitalstruktur. Den andra variabeln vi valde blev därför utdelningsandelen 

som även den är ett vanligt nyckeltal, men det begränsade oss till att endast förhålla oss till företag 

som gjort vinst. Trots det så hade vi 1319 observationer vid test av vår första hypotes och 1047 

observationer vid vår andra hypotes.  
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6.3. Framtida forskning 

Sveriges aktiemarknad får anses vara väl utvecklad och effektiv. Det hade därför varit intressant att 

undersöka utdelningspolicyns betydelse på en aktiemarknad som inte är lika effektiv och likvid som 

Sveriges. Cozorici och Nicoleta (2015) menar att Signalteorin i första hand gäller för större företag 

därför att de oftast har de finansiella muskler som krävs för att öka utdelningen utan att det påverkar 

företagets långsiktiga stabilitet. Detta är i konflikt med vissa andra studier som menar att Signalteorin 

är applicerbar på mindre företag som inte är lika likvida på de finansiella marknaderna (Bozos et al., 

2011). Vi har i vår studie inte tagit hänsyn till företagens storlek eller aktiemarknadens likviditet och 

detta hade varit infallsvinklar som kan ha en påverkan angående företags utdelningspolicy. Vi har 

heller inte tagit hänsyn till företagens investeringsmöjligheter som enligt Booth och Zhou (2017) kan 

ha en bidragande relevans vid utarbetningen av företagens optimala utdelningspolicy. Studien hade 

dessutom kunnat kompletteras med hjälp kvalitativa undersökningar där företagsledare intervjuas för 

att på så sätt kunna besvara frågan om vilka faktorer som anses vara av betydelse vid utformningen 

av företagens utdelningspolicy. 
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