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Sammanfattning 

Titel: “Könsfördelningen i styrelser och dess samband med utdelningsnivån i 

börsnoterade företag, En kvantitativ studie utförd på svenska börsnoterade företag” 

  

Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 

Författare: Mathias Ehrlin och Elvira Estmyr 

Handledare: Peter Lindberg 

Datum: 2017 - September 

  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om utdelningsnivån har något 

samband med andelen kvinnor i börsnoterade företags styrelser och om 

utdelningsnivån visar samband med andra faktorer däribland företagsspecifika- och 

styrelsespecifika variabler. Inom tidigare forskning är det flertalet företagsspecifika 

faktorer som visat sig ha ett samband med utdelningsnivån. Däremot finns det 

mindre forskning för styrelsespecifika faktorer varpå vår studies unika bidrag är att 

undersöka Sverige som är en av de länder med högst andel kvinnor i börsnoterade 

företags styrelser. 

  

Metod: Studien tillämpar kvantitativ metod med deduktiv ansats. Data från år 2014 

samlas in i huvudsak via källorna Thomson Reuters Datastream/Eikon, Retriever 

databas och böckerna “Styrelser och revisorer, i Sveriges börsföretag”. Vid 

statistiska testerna och analysen delas datan upp. Dels utförs bivariat analys och 

regressionsanalys för samtliga företag och dels endast de företag som genomfört 

utdelning. Standard multipel regression tillämpas. Slutligen förkastar/bekräftar vi 

hypoteser utifrån de signifikanta resultat vi får.  

  

Resultat & slutsats: Studien visar ett positivt samband mellan lönsamhet och 

utdelningsnivå vid analys för samtliga företag. Detta resultat är väl i linje med 

tidigare forskning. Övriga variabler når inte signifikans vilket kan bero på 

populationens storlek och observationsperioden som denna studie behandlar. Inget 

samband kan bekräftas eller förkastas för andel kvinnor i styrelser och dess 

samband med utdelningsnivå, därmed kan inte syftet för studien besvaras. 

  



 

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien leder till ökad nyfikenhet för fortsatt 

forskning på området och att då analysera fler variabler och i större skala. 

Exempelvis fler styrelsespecifika variabler kan undersökas såsom styrelsens storlek 

och kön på styrelseordförande för att se om ett samband existerar mellan dessa och 

utdelningsnivån. Intressant hade även varit att vidga studien till att undersöka 

samband som dessa faktorer har på utdelningspolicy och andra tänkbara aspekter. 

  

Uppsatsens bidrag: Bidraget uppsatsen medför är främst ett bidrag till att framtida 

forskning bör vara av större skala då detta förhoppningsvis ger fler signifikanta 

resultat. Utöver detta bidrar studien med en förståelse för hur stor skillnad en 

förändring av lönsamheten gör på utdelningsnivån. Detta anser vi ger ökad 

förståelse för ämnet till framtida forskning men även för privata investerare och 

företag. 

  

Nyckelord: Utdelningsnivå, företag, andel kvinnor, styrelse, Sverige, börsnoterade 

företag, styrelsespecifika faktorer, företagsspecifika faktorer, styrelsens 

sammansättning.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: "Gender distribution in boards and it’s relation to dividend level in listed 

companies, A quantitative study conducted in Swedish publicly listed companies" 

  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Mathias Ehrlin and Elvira Estmyr 

Supervisor: Peter Lindberg 

Date: 2017 - September 

  

Aim: The aim of this study is to investigate if there’s a relation between the level 

of dividends and the proportion of women in listed companies’ boards and if the 

level of dividends is related to other factors including firm specific- and board 

specific variables. In previous research, the majority of firm-specific factors have 

been found to be related to the dividend level. On the other hand, there is less 

research for board-specific factors, our unique contribution is to investigate 

Sweden, which is one of the countries with the highest level of gender distribution 

in the boards of listed companies. 

  

Method: The study applies quantitative method with deductive approach. Data 

from 2014 is collected mainly through the sources Thomson Reuters 

Datastream/Eikon, Retriever database and the books "“Styrelser och revisorer, i 

Sveriges börsföretag”". At the statistical tests and analysis, the data was split up. 

Bivariate analysis and regression analysis is carried out on all companies in our 

study and also these tests are executed on only those companies that have made a 

dividend payout for the period. Standard multiple regression is applied. Finally, we 

reject or confirm hypotheses based on the significant results we receive. 

  

Result & Conclusions: The study shows a positive correlation between 

profitability and dividend level when analyzing all companies in our study. This 

result is well in line with previous research. Other variables do not reach 

significance, which may depend on the size of the population and the observation 

period that this study takes into account. No relationship can be confirmed or 

rejected for the proportion of women in boards and the dividend level. The aim of 

this study is therefore left unanswered. 



 

 

  

Suggestions for future research: The study leads to increased curiosity for 

continued research in the field and to analyze more variables and on a larger scale. 

For example, more board-specific variables can be investigated such as the size and 

gender of the Board of Directors to see if there is a relationship between these and 

the dividend level. It would also be interesting to have broadened the study to 

investigate the impact these factors have on dividend policy and other possible 

aspects. 

 

Contribution of the thesis: The contribution the thesis entails primarily is that it 

provides more intel to the fact that future research should be of a larger scale, as 

this would then hopefully give more significant results. In addition, the study 

provides an understanding of how a change in profitability impacts the dividend 

level. In our opinion, we provide greater understanding of the subject for future 

research but also for private investors and companies. 

  

Keywords: Dividend, Dividend level, Company, Proportion of Women, Board, 

Board of directors, Sweden, Listed companies, Board-specific factors, Firm-

specific factors, Board composition. 
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Kapitel 1: Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden för studien och en överblick i tidigare forskning 

på området för att ge en övergripande bild av dess relevans. Efter problemdiskussionen presenteras 

avslutningsvis studiens syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Grunden för företagsamhet är att gå med vinst och sättet att hantera vinster varierar. Lin, Chen och 

Tsai (2017) menar att ett företags val för hur de fördelar kassaflöden är en av de viktigaste besluten 

inom företaget. Beslut förknippade med detta benämns som ett företags utdelningspolicy förklarar 

Lin, Chen och Tsai (2017) vidare. Enligt Baker och Powell (1999) och Sterk och Vandenberg 

(1990) tillhör utdelningspolicy ett av de mest omdiskuterade ämnena inom finansområdet. De 

menar att det finns omfattande teorier för huruvida företag skall göra utdelning eller inte. Baker och 

Powells (1999) empiriska studie visade att företagsledare anser att utdelningspolicy påverkar 

företagets värde och att de i stor utsträckning anser att skälet till att välja utdelning är för 

signaleffekterna till marknaden och aktieägarna. Baker och Powell finner även att många 

företagsledare instämde med det som Lintners (1956) modell förklarar gällande favorisering för 

utdelning idag istället för senare. Dock råder delade meningar som Baker och Powell (1999) 

poängterar. Kvarstående är att utdelning är ett av de vanligaste verktygen för att återföra 

kassaflöden till aktieägarna. Där teorier och modeller såsom Signalteorin (Bhattacharya, 1979), 

“Bird-in-hand”-teorin (Lintner, 1956), Agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och 

Livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006; Jensen, 1986) satt spår i hur styrelsen och 

företag bedriver sin utdelningspolicy. 

 

Ett ämne som nyligen fått större uppmärksamhet inom forskningen är den gällande utdelningsnivå 

och dess relevans till styrelsens sammansättning. Främst har fokus kommit att riktas mot hur 

könsfördelningen i styrelsen är relaterad till utdelningsnivå. För att förstå sambandet behöver 

blicken vändas mot det faktum att jämställdhet i näringslivet och företagande blivit allt mer aktuellt 

och väl diskuterat område, som Sandra Johansson (2016, 24 februari) på Svenska dagbladet även 

beskriver. Enligt statistik från Europeiska kommissionen (u.å. a) och rapporten av Heidrick och 

Struggles (2014) förekommer en positiv trend av fler kvinnor i styrelsen i de börsnoterade företagen 

i Europa. Könskvotering av styrelser visar sig i tidigare forskning skapa större diversifiering menar 

Pechersky (2016). Där flertalet forskningsresultat för diversifiering, enligt Pechersky, ger stöd till 

att bättre kontroll och övervakning i företaget uppnås genom detta. En fördel med fler kvinnor i 

styrelsen är att det enligt Terjesen, Couto och Francisco (2016) ger en positiv signal om företagets 

etiska beteende till allmänheten. Studien klargör även att företag med kvinnor i styrelsen genererade 
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bättre finansiella resultat. Med bättre finansiella resultat kan därmed diskuteras om större utrymme 

för högre utdelningsnivå och tydligare utdelningspolicy lämnas eftersom styrelsen ansvarar för 

beslut gällande utdelningar. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns mängder med teorier (Miller & Modigliani, 1961; Lintner, 1956; Bhattacharya, 1979; 

Jensen & Meckling, 1976) som berör utdelning och vad som påverkar utdelningsnivån, mätt som 

utdelning per aktie dividerat med börskursen, dvs. direktavkastning. He, Ng, Zaitas och Zhang 

(2016) har undersökt 29 olika länder, både utvecklingsländer och industriländer, de finner flera 

företagsspecifika variabler som uppvisar samband till utdelningsnivån. De lämnar stöd för att 

företagsstorlek, lönsamhet och företags ålder har en positiv relation till utdelningar relativt 

börskursen. Fama och French (2001) kan i sin studie visa att företagsstorlek, lönsamhet och 

investeringsmöjligheter är relaterat till den utdelningsnivå som företaget fastställer. Detta innebär 

att Fama och French studies resultat är konsekvent med livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och 

Stulz, 2006) som indikerar ett positivt samband mellan företagsstorlek och utdelningsnivå, företags 

lönsamhet och dess utdelningsnivå och ett negativt samband mellan investeringsmöjligheter och 

utdelningsnivån. Detta då livscykelteorin utgår från att företag som är i sin uppstartsfas är små 

företag som kräver fler investeringar och har låg lönsamhet i början av sin livscykel och därmed 

behöver använda kassaflödet till annat än utdelningar. Livscykelteorin lämnar således även belägg 

för att ålder på företaget påverkar utdelningsnivå eftersom företag i uppstartsfas är nystartade 

företag.  

 

Vidare visar sig skuldsättningsgraden, totala skulder dividerat med det egna kapitalet, ha en 

inverkan på utdelningsnivån enligt Byoun, Chang och Kim (2016) studie. De menar att en högre 

skuldsättningsgrad ofta gör att utdelningarna blir mindre, vilket indikerar ett negativt samband 

mellan skuldsättningsgrad och utdelningsnivån. Det finns forskning som motsäger sig detta där 

Myers och Bacon (2004) har empiriska belägg för att en högre skuldsättningsgrad ökar 

utdelningsnivån. Myers och Bacon förklarar vidare att detta beror på att företagen genom utdelning 

stärker sitt ekonomiska rykte vilket underlättar tillgången till externt kapital. Även He, m.fl. (2016) 

lämnar belägg för ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och utdelningsnivå. Huang och 

Paul (2017) har mellan åren 1981 och 2011 studerat om företags investeringsmöjligheter påverkar 

utdelningsnivån, deras forskning pekar på att större möjligheter att investera gör att företag 

genomför mindre utdelningar. Studien är konsekvent med det som klassiska ekonomiska teorier 

som signalteorin (Bhattacharya, 1979), agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och livscykelteorin 

(DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006) indikerat. 
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Utöver företagsspecifika variablers samband med utdelningsnivån visar studier att det finns 

styrelsespecifika variabler som också pekar på samband till utdelningen. En sådan variabel är 

andelen oberoende styrelseledamöter och dess samband med utdelningsnivån. Justitiedepartementet 

(2004) beskriver att flertalet kriterier finns för att en styrelseledamot ska klassas som oberoende. 

För att sammanfatta dessa ska styrelseledamoten vara oberoende gentemot företaget och oberoende 

gentemot de största aktieägarna. Forskning av Adams och Ferreira (2007), Sharma (2011), Jiraporn, 

Kim och Kim (2011) samt Yarram och Dollery (2015) visar att ju högre andelen oberoende 

styrelseledamöter det finns i en styrelse desto högre tenderar utdelningsnivån att vara. Det menar 

forskarna kan bero på att ju större del som är oberoende desto mer agerar styrelsen i aktieägarnas 

intressen. Vilket vidare bidrar till att agentkostnader minskas, varpå agentteorin understöds. En 

annan styrelsespecifik variabel är ålder på styrelseledamöterna där Muhammad, Yin och Carol 

(2014) uppmärksammade att åldersdiversifiering i styrelsen påverkar företagets lönsamhet vilket i 

sin tur även kan tänkas förändra utdelningsnivån. Vidare konstaterar Byoun m.fl. (2016) att en 

högre medelålder i styrelsen tenderar att höja nivån på utdelningen. Vilket tyder på att åldern på 

styrelsen har ett samband med utdelningsnivån. 

 

Variabler som visar samband med utdelningsnivån är välstuderat runt om i världen men forskningen 

är begränsad för Sverige på detta område. I Sverige är bolagsstyrningen traditionellt stark jämfört 

med andra länder då den grundas i Aktiebolagslagen (ABL) där svensk kod för bolagsstyrning 

(http://www.bolagsstyrning.se/) är en påbyggnad på regelverket runt bolagsstyrningen. Enligt 

Fatemi och Bildik (2012) påverkas företags utdelningsnivåer av konstruktionen av landets 

rättssystem. Detta är en av aspekterna som gör att Sverige är intressant att studera då agentkostnader 

och asymmetrisk information på så vis inte är lika framträdande problem i Sverige. Enligt La porta 

m.fl. (2000) är utdelningsnivåerna högre i industriländer såsom Sverige. He, m.fl. (2016) studerade 

bl.a. Sverige när de fann samband mellan företagsspecifika variabler och utdelningsnivån. Här stöds 

tidigare forskning för företags ålder, företagsstorlek, lönsamhet och skuldsättningsgrad och att dessa 

var för sig har samband med utdelningsnivån. Vidare skrevs en masteruppsats av Ringborg och Dai 

(2016) som visar upp relation mellan utdelningsnivå och de ovan nämnda variablerna med tillägg 

för investeringsmöjligheter. Ringborg och Dais studie som är mellan 2010 och 2015 visar att större 

företag tenderar att ha högre utdelningsnivåer. Företag med fler investeringsmöjligheter tenderar 

även dem, till skillnad från vad Huang och Paul (2017) visat i USA, att ha en högre utdelningsnivå i 

Sverige. Fatemi och Bildik (2012) forskning som studerat bl.a. Sverige lämnar stöd för ett negativt 

http://www.bolagsstyrning.se/
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förhållande mellan investeringsmöjligheter och benägenhet att dela ut, varpå ett negativt samband 

indikeras från forskningsfronten.  

 

Det är endast ett fåtal studier som fokuserar på könsfördelning i styrelser och om denna variabel 

påverkar utdelningen. Den forskning som hittats visar tämligen tvetydiga resultat för variabeln och 

dess inverkan på utdelningsnivån. Byoun m.fl. (2016) samt Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) 

studier har kunnat dra slutsatsen att ett positivt samband existerar mellan andelen kvinnor i styrelser 

och utdelningsnivån. Studierna utfördes i USA respektive Spanien. En faktor som kan förklara detta 

är skillnaderna i riskattityd, något som Faccio, Marchica och Mura (2016) kunnat visa finns mellan 

män och kvinnor. En ytterligare studie i USA av Chen, Leung och Goergen (2017) visar däremot 

inget samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och utdelningsnivån. Resultaten kan tänkas skilja 

sig åt mellan olika länder på grund av skillnader i lagar och riktlinjer då det enligt Pucheta-Martínez 

och Bel-Oms (2016) finns lag för könskvotering av styrelser i Spanien. Andelen kvinnor i styrelsen 

i Spanien ligger på 20,3 procent enligt siffror för år 2016 från Europeiska Kommissionen (2017). 

 

Gällande styrelser i Sverige har Europeiska Kommissionen (u.å a) redovisat att de största 

börsnoterade företagen i Sverige har en andel på 36,9 procent kvinnor. Denna andel innebär att 

Sverige har bland de mest jämställda styrelserna i EU gällande könsfördelning. Vilket således gör 

Sverige till ett intressant land att studera för könsfördelning i styrelsen och dess potentiella samband 

med utdelningsnivån. Det finns begränsat med studier som behandlar området och då 

Sverige avviker dels med avseende på könsfördelningen men även (ta bort "i aspekten") att det i 

Sverige är förbjudet med s.k. “CEO duality”. Detta innebär att en VD både innehar VD-position och 

är styrelseledamot i samma företag enligt 8 kap. 49 § i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). Det blir 

därmed intressant utifrån ytterligare en aspekt att studera just Sverige och det svenska förhållandet. 

Vidare är det intressant ur perspektivet som Fatemi och Bildik (2012) lyfte fram där det visade sig 

att Sverige skiljer sig från andra länder vad gäller trenden där allt mindre del av ett företags vinst 

går till utdelning. Forskarna uppmärksammade att Sverige var ett undantag i denna aspekt och att 

svenska företag historiskt inte minskat utdelningsnivån sett till andel av vinsten. Som helhet 

uppfattas avsaknad kunskap och forskning inom utdelningsnivå och andel kvinnor i styrelser och 

dess roll i ett potentiellt samband däremellan.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om utdelningsnivån har något samband med andelen 

kvinnor i börsnoterade företags styrelser och om utdelningsnivån visar samband med andra faktorer 

däribland företagsspecifika- och styrelsespecifika variabler.
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Kapitel 2: Referensram 

Inledningsvis i detta kapitel presenteras studiens referensram där relevanta allmänna modeller och 

teorier inom området beskrivs och förklaras. Dessa teorier kopplas samman med de utvalda 

variablerna som studien behandlar. Efter den teoretiska grunden presenteras en sammanfattande 

bild av kopplingen till utdelningsnivå innan avsnittet för tidigare empirisk forskning inleds. En 

sammanfattande bild presenteras även för variablernas övergripande påverkan på utdelningsnivån. 

Slutligen motiveras och presenteras studiens hypoteser.  

 

2.1 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen förklaras först grundläggande kring utdelning och utdelningspolicy 

för att skapa en tydlig överblick för ämnet innan teorier och modeller inom utdelning förklaras som 

är relevanta för studien. Först beskrivs Miller och Modiglianis irrelevansteori (1961) för att förklara 

utdelningspolicy och hur några olika aspekter kan påverka valet av utdelningspolicy. Teori som 

byggt vidare på denna modell lyfts fram för att tydligt spegla olika forskningsresultat och teorier. 

Vidare belyses välkända teorier inom finansområdet för att knyta samman befintliga teorierna för 

utdelning och utdelningsnivå såsom “Bird-in-hand”-teorin, Signalteorin, Agentteorin och slutligen 

Livscykelteorin. Teorierna används sedan som verktyg för att förklara vilka variabler som har ett 

samband med utdelning utifrån dessa förutsättningar. 

 

2.1.1 Allmänt om utdelning 

När företag går med vinst har företaget två huvudsakliga val för hur de skall fördela detta 

kassaflöde, antingen behåller de hela kassaflödet inom företaget och exempelvis använder det för att 

återinvestera i nya projekt eller sparas kassaflödet för framtiden förklarar He, Li, Shi och Twite 

(2013). Det andra alternativet är att företaget kan välja att fördela kassaflödet till dess aktieägare 

genom antingen återköp av egna aktier från marknaden eller genom utdelning (Hillier, Ross, 

Westerfield, Jaffe och Jordan, 2013; He, Li, Shi och Twite, 2016). Beslutet kring hur kassaflöden 

fördelas är styrelsens ansvar menar Hillier m.fl. och hur företaget väljer mellan de olika alternativen 

att fördela kassaflöden beslutas av företagets utdelningspolicy som är en av de viktigaste besluten 

inom företaget menar Lin m.fl. (2017). Deng, Zhao och Zhu (2015) beskriver att företag, genom att 

göra utdelningar, kan visa att de uppfyller åtaganden gentemot aktieägarna och att de kan främja en 

stabil utveckling av värdepappersmarknaden. Utöver detta menar Hillier m.fl. (2013), Bhattacharya 

(1979) och Miller och Rock (1985) att utdelningar ger indikationer på framtida vinster och tillväxt 

för företaget och att kunna upprätthålla en vald utdelningsnivå är viktigt för att inte skicka 
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missledande information till marknaden och aktieägarna. Easterbrook (1984) och Jensen (1986) 

menar även att utdelning genom att minska det fria kassaflödet, minskar agentproblem.  

 

Lintner (1956) beskriver i sin studie att det var positivt att öka utdelningen medan det anses som 

negativt att minska den. Vidare menar Lintner att utdelningsbesluten främst vilar på hur resultatet 

för företaget varit och därmed visade forskaren även att minskning av utdelningsnivån främst 

förekommer när företag presterar dåligt. Lintner kommer fram till att förutom företagets resultat, 

spelar företagets storlek, kapitalbehov och kassaflöden in i val av utdelningspolicy för ett företag. 

Både Lintner (1956) och Deshmukh (2003) förklarar att utdelningar bara borde ökas om ledningen 

vet att den kan bibehålla den högre nivån en tid framöver och att det enligt Deshmukh hänger 

samman med att företagen inte vill ge fel signaler. Vidare lämnar även studien av La Porta, 

Florencio, Shleifer och Vishny (2000) stöd för att högre utdelningsnivåer är förknippat med företag 

som finns etablerade i länder med högre säkerhet för aktieägarna i form av regler och lagar. De 

menar att företag med hög tillväxt har lägre utdelningsnivå jämfört med företag som genomgår 

lägre tillväxt. Detta menar La Porta m.fl. (2000) tyder på att aktieägarna känner sig trygga med att 

vänta på utdelning när investeringsmöjligheterna är goda för företaget när det finns ett starkt 

skyddsnät för aktieägarna. Något som även går i linje med det som beskrivs i livscykelteorin. 

Exempelvis finns Aktiebolagslagen i Sverige med grundläggande regler för företagens verksamhet 

och bolagsstyrningen som innehåller regler och praxis för börsnoterade företag 

(www.bolagsstyrning.se).  

 

Grundläggande redogörelse för utdelning och utdelningsnivå är intressant ur studiens perspektiv. 

Detta då företagens styrelser är de som fastställer utdelningspolicyn för företaget och beslutar om 

utdelningsnivån. Därför är det vidare motiverat att fördjupa sig i aktuella teorier för utdelning då 

forskare som Pechersky (2016) pekar på att styrelsens sammansättning är viktig för beslut och 

resultat i företag. I aktuell forskning påvisas ett samband mellan styrelsens sammansättning och 

utdelningsnivå, som redogörs i nästkommande kapitel. Det är även viktigt att förstå andra faktorer 

som påverkar utdelningsnivån för företag och om andra styrelsespecifika faktorer kan tänkas 

inverka, såsom andelen kvinnor i styrelser, som undersöks i denna studie.  

 

2.1.2 Miller och Modiglianis irrelevansteori 

En teori publicerades år 1961 av Miller och Modigliani som nu är en central teori inom 

finansområdet. Miller och Modigliani (1961) menar att ett företags värde inte påverkas av dess 

utdelningspolicy. Vilket är anledningen till dess benämning som irrelevansteorin. I teorin används 

antagandet om en perfekt och effektiv marknad. Antagandena för en perfekt marknad är bl.a. att 
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marknaden är effektiv, homogenitet, inga transaktionskostnader, skatter, konkurskostnader, 

agentkostnader eller asymmetrisk information. Andra antaganden som Miller och Modigliani har är 

att individer är rationella och att investerare har fullständig förutsägbarhet om alla framtida vinster. 

Gordon, Solomon, Walter, Lintner, Dougall, Miller och Vandell (1963) var några som menade att 

Miller och Modiglianis irrelevansteori behöver tillämpas på verkliga marknader för att undersöka 

utdelningspolicy och dess relevans. Miller och Modiglianis irrelevansteori har på så vis tillämpats 

för att underlätta forskning och vidareutvecklandet av teorier på området. I denna studie tar vi 

hänsyn till Miller och Modiglianis teori, men vår studie utgår från en verklig marknad som skiljer 

sig från den perfekta och effektiva marknaden då antagandena för detta inte uppfylls. 

 

2.1.3 “Bird-in-hand”-teorin 

Lintner (1956) menar att investerare föredrar utdelning framför framtida potentiella kapitalvinster. 

Lintner (1956) hävdar i sin teori att utdelning kan påverka ett företags värde. Detta på grund av 

osäkerheten kring framtida kapitalvinster menar forskaren vidare. Lintners teori förklarar därför att 

det är säkrare att få utdelning (“one bird in the hand”) istället för osäkerheten att eventuellt få högre 

kapitalvinst senare (“two birds in the bush”). Senare in på 70-talet gavs ytterligare stöd för Lintners 

studie av Baker och Haslem (1974) som förtydligade investerares riskaverta beteende och att 

investerare därför anser att utdelning är mindre riskfyllt än framtida eventuella kapitalvinster. 

 

Fama och French (1998) drar i sin studie slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan 

utdelningsnivå och lönsamhet. De antyder att utdelningsnivån har information om lönsamhet som 

glöms bort vid rapporterade intäkter och andra mått. Det menar Fama och French är konsekvent 

med modeller som menar att signalera med utdelningsnivån som verktyg är kostsamt. Något som 

Bhattacharya (1979) framför i sin artikel där forskaren uttryckte skepticism mot “Bird-in-hand” 

teorin. Fama och French (1998) menar dock att resultatet kan tillämpas i de modeller där signalering 

genom utdelningsnivå inte innebär kostnader. Från denna teoribildning indikeras ett samband 

mellan lönsamhet och utdelningsnivå, då investerare ser utdelning som ett tecken på att företaget är 

lönsamt och stabilt att investera i. Enligt denna teori ser investerarna det som en risk om företaget 

behåller det överflödiga kassaflödet istället för att dela ut den. Från investerarens synvinkel föredras 

med andra ord utdelning. Exempelvis skulle detta göra att en högre andel kvinnor i styrelser är 

positivt ur investerarens ögon, om det visar sig att detta har ett positivt samband med 

utdelningsnivån.   
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2.1.4 Signalteorin 

Akerlof (1970) lyfte fram problem med informationsasymmetri mellan ledningen av ett företag och 

dess externa investerare. Studien analyserar marknaden för “citroner” där paralleller kan dras till 

informationsasymmetri som uppstår mellan företagets ledning och dess aktieägare, då aktieägarna 

inte har tillgång till samma information. Därmed uppstår problem för investerare i besluten gällande 

vilket företag de bör investera i, då Akerlof (1970) menar att informationsasymmetrin bidrar till att 

investerare inte ser skillnaden mellan bra och dåliga investeringar. Bhattacharya (1979) bygger 

vidare på detta när han presenterade det som kommit att kallas för signalteorin, där 

informationsasymmetrin minskas genom att företaget kan skicka signaler om framtida kassaflöden 

genom att höja eller sänka utdelningen. Därmed ser ett positivt samband ut att existera mellan 

företags framtida lönsamhet och utdelningsnivå då företag med goda framtidsutsikter och lönsamhet 

vill signalera detta till investerare, och höjer därmed utdelningsnivå som verktyg för att förmedla 

detta. Connelly, Certo, Ireland och Reutzel (2011) lämnar ytterligare belägg för vikten att signalera 

för att företag ska kunna rätta till asymmetrin mellan styrelsen och investerarna, genom det kan då 

investerare särskilja vilka företag som är lönsamma och inte. Därmed kan företag genom 

utdelningsnivå och val av utdelningspolicy minska informationsasymmetrin. Varpå det är positivt i 

investerares situation om andelen kvinnor i styrelser har ett positivt samband med utdelningsnivån, 

som undersöks i denna studie. Lin m.fl. (2017) menar att fler fördelar med utdelning, jämfört med 

att återköpa aktier, är att det indikerar stort engagemang och åtaganden för framtida kassaflöden. 

 

Vidare utfördes studier av Flannery (1986) och Ross (1977) som bygger vidare på signalteorin där 

resultaten indikerar att utdelningsnivå och skuldsättningsgrad kan tillämpas som alternativa metoder 

för signalering. Där Ross beskriver att ett företags värde ökar vid ökad skuldsättningsgrad vilket 

därmed visar att skuldsättningsgrad och utdelningsnivå är substitut och indikerar ett negativt 

samband. Easterbrook (1984) menar dock att eftersom företag anställer utomstående och därigenom 

demonstrerar framtidsutsikterna och lönsamheten, finns det information tillgängligt för utomstående 

investerare, och därmed motsätter sig Easterbrook idén att behöva signalera till investerare. Miller 

och Rock (1985) är två forskare som menar att kostnaden för att signalera information är högre än 

värdet på vad företaget får. Dock ansåg Miller och Rock att det för vissa företag kan vara värt 

kostnaden att signalera, för att undvika att marknaden misstolkar företagets resultat som att de inte 

har möjlighet att betala utdelning. Miller och Rock visar även belägg för att ju högre utdelningsnivå 

ett företag har ju lägre är då dess investeringsnivå. Därmed indikerar Miller och Rock studie på att 

det kan finnas ett potentiellt negativt samband mellan investeringsmöjligheter och utdelningsnivå. 

För att sammanfatta signalteorin så är det en teori som hävdar att utdelningsnivån spelar stor roll för 

företag och val av utdelningsnivå är därmed ett viktigt beslut för styrelsen att ta. 
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2.1.6 Agentteorin 

Under 1970-talet publicerade Jensen och Meckling en studie som banade väg för det som idag är 

välkänt inom finansforskningen som agentteorin. Studien uppmärksammar intressekonflikten 

mellan “principals” (aktieägarna) och “agents” (ledningen) när ledningen har i uppdrag att 

maximera aktieägarnas värde. Problemet uppstår på grund av separationen av ägandeskap och 

kontroll i företaget menar Hillier m.fl. (2013). Agentkostnader skapas när ledningen agerar i sitt 

egna bästa intresse på bekostnad av aktieägarnas intressen uppmärksammar Jensen och Meckling 

(1976). Jensen och Meckling menar vidare att risken kan minskas för uppkomsten av dessa 

kostnader genom att övervaka och upprätta incitament för ledningen att agera i linje med 

aktieägarnas intressen. Easterbrook (1984) förklarar att utdelning kan underlätta sammanflätningen 

av ledningen och aktieägarnas intressen vilket i sin tur minskar agentkostnaderna. 

 

Ett sätt att minska styrelsens agerande för egenintressen är att skapa en diversifierad styrelse 

förklarar Pechersky (2016). Diversifiering uppstår genom att tillsätta styrelseledamöter med olika 

bakgrund, kön och utbildning bl.a. menar forskaren. Pechersky (2016) menar vidare att en effektiv 

bolagsstyrning bidrar till positiva finansiella resultat för företag, där oberoende styrelse har ett 

positivt samband med företagets prestationer. Pechersky (2016) beskriver därmed att andel kvinnor 

i styrelsen är ett sätt att diversifiera styrelsen för att minska agentkostnader. Bathala och Rao (1995) 

lämnar i deras studie belägg för att styrelsens sammansättning är systematiskt sammankopplad med 

agentkostnader och därmed kan bidra till att minska dessa kostnader. Detta genom att ändra 

sammansättningen genom att exempelvis inte ha en VD som styrelseordförande. Bathala och Rao 

(1995) kan i sin studie genom en multivariat metod bekräfta att resultaten var konsekventa med 

agentteorin. Agentkostnader kan minskas eller helt lösas genom alternativa mekanismer såsom 

förändring av styrelsens sammansättning, utdelningspolicy eller skuldsättningsgrad. Styrelsens 

sammansättning är systematiskt relaterad till flertalet agentkostnader menar Bathala och Rao 

(1995). Forskarna menar vidare att ett negativt samband kan uppstå mellan andel oberoende 

styrelseledamöter och utdelningsnivå om det ses ur agentteoretiskt perspektiv eftersom dessa är 

mekanismer som bidrar till reduceringen av agentkostnader. I denna bemärkelse kan därför ett 

negativt samband antas existera mellan andelen oberoende styrelseledamöter och utdelningsnivå. 

Däremot hävdar Bathala och Raos (1995) att det inte alltid är optimalt med att öka andelen 

oberoende styrelseledamöter för att sänka agentkostnaderna utan att det finns andra 

kontrollmekanismer som kan användas.  
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I en senare studie av Jensen (1986) läggs en hypotes fram att utdelning av överskott av kassaflöde 

kan fungera som ett verktyg för övervakning och kontroll där ledningens resurser begränsas och 

därmed ledningens makt. Detta eftersom det visat sig att ledningen har tendenser att öka företagets 

storlek över det optimala genom överinvesteringar menar Jensen (1986). Hillier m.fl. (2013) 

förklarar även att utdelningar begränsar risken att ledningen gör dåliga investeringar med anledning 

av egna incitament att bygga sitt eget imperium. Jensen (1986) menar att utdelning underlättar och 

reducerar intressekonflikterna mellan aktieägarna och ledningen och att företag som befinner sig i 

mognadsstadiet och har mindre tillväxtmöjligheter, borde betala utdelning som ett 

övervakningsverktyg för att reducera agentkostnader. Därmed kan koppling till företagets storlek 

och ålder se ut att ha ett samband till utdelningsnivån ur agentteoretiskt perspektiv då kassaflödet 

och utdelningsmöjligheterna ser olika ut beroende på vilken fas ett företag befinner sig i. Företag i 

mognadsstadiet som då vanligen är större och äldre företag, anses ha färre investeringsmöjligheter 

enligt Jensen (1986) och därmed har dessa högre utdelningsnivå för att reducera agentkostnader. 

 

Rozeff (1982) utvecklade en modell för optimal utdelningsnivå där forskaren fann att en högre 

utdelningsnivå skulle sänka agentkostnader men öka transaktionskostnaderna för extern 

finansiering. Rozeff drar slutsatsen att företag med fler investeringsmöjligheter har lägre 

utdelningsnivåer. Med anledning till Rozeffs slutsats kan därmed ett negativt samband antas mellan 

investeringsmöjligheter och utdelningsnivå. Utöver detta visar agentteorin (Jensen och Meckling, 

1976) även stöd för att ett företags lönsamhet har ett positivt förhållande mot utdelningsnivån 

eftersom lönsamma företag bör betala högre utdelning för att reducera agentkostnader. 

 

Forskningen av Jensen och Meckling (1976) lämnar belägg att en för hög skuldsättningsgrad 

teoretiskt sett missgynnar aktieägarna. De menar att det finns en optimal punkt för hur ett företag 

ska finansieras, är skuldsättningsgraden för hög hävdar Jensen och Meckling (1976) att 

agentkostnaderna kommer att öka. Därmed anser Jensen och Meckling att avvägning ska ske mellan 

utdelningsnivå och skuldsättningsgrad vilket indikerar på ett potentiellt negativt förhållande mellan 

dessa variabler. Vilket är intressant ur studiens infallsvinkel då fler faktorer påverkar beslutet för 

utdelningsnivån som styrelsen behöver beakta. 

 

2.1.7 Livscykelteorin 

DeAngelo, DeAngelo och Stulz (2006) utvecklar i sin studie Jensens teori från 1986 genom att ta 

företags livscykler i relation till utdelningsnivån. De observerar att utdelning tenderar att betalas ut 

av företag som befinner sig i mognadsstadiet, som stämmer överens med företags livscykler, där 

unga företag och tillväxtföretag möts av större investeringsmöjligheter medan mogna företag har 
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högre utdelningsnivå då de har större stabilitet i sin lönsamhet och mindre attraktiva 

investeringsmöjligheter att välja bland. Koppling till livscykelteorin kan därmed uppmärksammas 

mot ålder på företag, storleken på företag och investeringsmöjligheterna för företag och 

sannolikheten att företag gör utdelning. Eftersom ålder och storlek på företag är nära förknippat 

med att nystartade företag i högre grad behöver nyttja kassaflödet till investeringar för att uppnå 

lönsamhet och en fortsatt tillväxt vilket gör det rimligt att utdelningsnivå därmed påverkas av dessa 

variabler. DeAngelo och DeAngelo (2006) menar att förklaringen för utdelning genom livscykeln 

för företag baseras på avvägningar mellan fördelar och nackdelar med att lämna utdelning till 

aktieägarna. Nystartade företag och företag som befinner sig i tillväxtstadiet som är i de tidiga 

stegen i livscykeln fokuserar mer på tillväxt och investeringsmöjligheter vilket gör att de inte kan 

genomföra utdelningar då kassaflödet behövs på annat håll menar forskarna. Något som också 

generellt förklaras i litteratur för marknadsföring och ledarskap. 

 

Övervägningen mellan utdelning eller investeringar förklarar DeAngelo och DeAngelo (2006) 

ändras över tid allt eftersom företaget märker av mindre investeringsmöjligheter och en stabilare 

lönsamhet vilket tenderar att skapa större rum för utdelning. Flera forskare som stödjer DeAngelo 

och DeAngelos (2006) teori med liknande argument är Grullon, Michaely och Swaminathan (2002) 

samt Fama och French (2001). Denna forskning stödjer därmed rollen som storlek på företag och 

ålder på företag har för utdelningsnivån och genom detta förväntas ett positivt samband finnas 

mellan storlek på företag och utdelningsnivån samt ålder på företag och utdelningsnivån. Här stärks 

även lönsamhetens roll för utdelningsnivå av ännu en teori då stabil lönsamhet enligt företags 

livscykel medför högre utdelningsnivåer då investeringsmöjligheterna minskar. Fama och French 

(2001) drar slutsatsen att även investeringsmöjligheter visar samband med utdelningen. Företag 

med stor tillväxt eller som befinner sig i uppstartsfasen av livscykeln har fler 

investeringsmöjligheter och mindre stabil lönsamhet vilket kräver större fokus på investeringar för 

att skapa framtida kassaflöden, förklarar Fama och French (2001). Därmed har dessa företag inte 

möjlighet på samma sätt som mogna företag, att göra utdelningar, varpå ett negativt samband ser ut 

att finnas mellan investeringsmöjligheter och utdelningsnivån.   
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2.1.8 Sammanfattning av teoriers övervägande samband med utdelning 

  

Variabel  Samband  Variabel  Samband 

Signalteorin   Agentteorin 

Lönsamhet  Positivt  Andel oberoende  

Skuldsättningsgrad Negativt   styrelseledamöter Negativt 

Investeringsmöjligheter Negativt  Lönsamhet  Positivt 

Skuldsättningsgrad Negativt 

Storlek på företaget Positivt 

    Ålder på företaget Positivt 

Investeringsmöjligheter Negativt 

 

Bird-in-hand teorin   Livscykelteorin  

Lönsamhet  Positivt  Lönsamhet  Positivt 

    Storlek på företaget Positivt 

    Ålder på företaget Positivt 

    Investeringsmöjligheter Negativt 
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2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt hanteras den empiriska forskningen som anses relevant för de olika variablerna. 

Kapitlet inleds med de styrelsespecifika variablerna och avslutas med de företagsspecifika 

variablerna. Under varje variabel beskrivs den forskning som är relevant för ämnet och denna 

mynnar sedan ut i en hypotes. Avslutningsvis visas en sammanställning av forskningen. 

 

2.2.1 Andel kvinnor i styrelser 

Innan forskning för andel kvinnor i styrelsens samband med utdelningsnivån behöver risk och 

riskpreferenser förklaras för att ge insikt i varför ett samband mellan kön och utdelningsnivå på 

företag kan vara möjligt. Risk är centralt inom finansområdet och spelar en betydande roll i 

företagsekonomiska beslut. Företagets skuldsättning, avkastning och flera andra avseenden som 

avspeglas i företagets lönsamhet, drift och fortsatta existens kan därmed påverkas av detta. 

 

Riskpreferens för kvinnor respektive män 

Faccio m.fl. (2016) har studerat hur kvinnor som är VD på företag i Europa påverkar den risk 

företagen tar vid jämförelse med företag där män är VD. Enligt Faccio m.fl. tar kvinnor lägre risk 

än män i motsvarande position. Den lägre risken dessa kvinnor tar medför därmed eventuellt att 

företagets kapital inte förvaltas lika effektivt. Adams och Funk (2012) har genomfört en liknande 

studie men på ett urval i Sverige och med fokus på kvinnliga styrelseledamöter. Studien visar i 

motsats till Faccio m.fl. (2016) att kvinnor i styrelser, oavsett om de samtidigt satt som VD eller 

inte, är mer riskbenägna än männen. Detta gör enligt Adams och Funk (2012) att kvinnor som har 

tagit sig över glastaket skiljer sig från kvinnor under glastaket gällande riskattityd. Parrotta och 

Smith (2013) menar att företag med en kvinnlig VD tenderar att generera stabilare resultat över tid 

och det tror forskarna beror på att kvinnor är mer riskaverta. Samma parallell går dock inte att dra 

när det gäller kvinnor i styrelsen generellt, något som gör att Parrotta och Smith inte motsätter 

varken Faccio m.fl. (2016) eller Adams och Funk (2012) resultat. Forskningen ger delade resultat 

för hur kvinnor och mäns olika riskpreferenser påverkar beslut och tankesätt. Något som kan 

avspeglas i företagets verksamhet vilket därmed blir intressant att undersöka. 

 

Forskningsstudie från USA 

Chen m.fl. (2017) har studerat sambandet mellan kvinnor i styrelser och utdelningen i USA. Urvalet 

består av de 1691 största börsnoterade företagen under perioden 1997 till 2011. Urvalet är taget från 

S&P 1500. I studien väljer Chen m.fl. att utesluta finansiella företag. Av företagen har ca två 

tredjedelar kvinnor i styrelsen, detta antal har varit stabilt under hela observationsperioden. Av 



 

15 

dessa två tredjedelar har majoriteten endast en kvinna i sin styrelse. År 1997 hade 24 % av alla 

företag två eller fler kvinnor i sin styrelse, för år 2011 var andelen 35 %. En stor majoritet av 

kvinnorna var oberoende. Andelen företag i studien som utförde utdelningar till ägarna varierar 

mellan 66 % och 75 % under perioden. 

 

I studien kommer Chen m.fl. (2017) fram till att fler kvinnor i styrelsen inte ger någon signifikant 

skillnad på utdelningen. Det visade sig att denna relation avsåg företag med svaga styrelser, något 

som definieras som styrelser som; ligger högt på Bebchuk, Cohen och Ferrells (2009) E-index, dvs. 

företag där Vd:n är styrelseordförande, företag där Vd:n har suttit länge, företag där endast en liten 

del av styrelsen är oberoende och företag vars produkter har hög konkurrens. Däremot fann Chen 

m.fl. (2017) en signifikant positiv relation mellan oberoende kvinnor och utdelningen, denna 

relation var också starkare än oberoende mäns inverkan på utdelningen. Resultatet var detsamma 

oavsett hur utdelningen mättes, författarna mätte; utdelning per aktie, utdelning jämfört med totala 

tillgångar, utdelning jämfört med resultat, utdelning jämfört med omsättning och utdelningens 

tillväxt.  

 

Forskningsstudie från Spanien 

Studien från Spanien av Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) skiljer sig åt från den i USA, detta 

då spanska börsnoterade företag från år 2015 har ett lagstadgat krav att 40 % av styrelsen skall bestå 

av kvinnor. En annan aspekt där studien skiljer sig från den av Chen m.fl. (2017) är att spanska 

styrelser oftast karaktäriseras med majoritet av beroende styrelseledamöter i företagen. Studiens 

urval bygger på företagen listade på Spanish Stock Exchange under åren 2004 till 2012. Antalet 

företag som ingår i studien är 894. Precis som i studien Chen m.fl. (2017) gjort exkluderas 

finansiella företag från studien. Av företagen i studien betalar 56 % av företagen utdelning någon 

gång under studien. Under studien var 7,8 % av styrelseledamöterna kvinnor och i medelsnitt gick 

företagen i studien med förlust under observationsperioden. 

 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) finner en signifikant positiv korrelation mellan andel 

kvinnor i styrelser och utdelningsnivå. Andelen oberoende kvinnor visar precis som för Chen m.fl. 

(2017) en positiv relation med utdelningsnivån. De finner även att de kvinnor som representerar 

institutionellt ägande samt de kvinnor som är styrelseordförande har en negativ inverkan på 

benägenheten att genomföra utdelning. De väljer även att dela företagen i två kategorier, den ena 

för företag som gick med förlust och den andra med företag som gick med vinst. Med denna 
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uppdelning finner de en signifikant positiv relation mellan utdelningar och andelen kvinnor i 

styrelser gällande lönsamma företag. Med samma uppdelning av företag och endast räknat på 

kvinnor som var institutionella styrelseledamöter, ger det en signifikant negativ inverkan på 

utdelningarna, oavsett om företaget går med förlust eller med vinst. Pucheta-Martínez och Bel-Oms 

(2016) ställer sig dock frågande till om styrelsens sammansättning har en positiv påverkan på 

utdelningen eller om det är utdelningen som har en positiv påverkan på styrelsens andel kvinnor. 

Vidare menar Pucheta-Martinez och Bel-Oms att det skulle vara intressant att bredda studien och 

även ta med mindre företag som är börsnoterade. 

 

Andra studier inom könsfördelning och andel kvinnor i styrelsen 

Ahern och Dittmar (2012) studerade börsnoterade företag i Norge, som enligt lag behöver tillsätta 

minst 40 % kvinnor i styrelserna. Lagen infördes år 2006 och ledde till att andelen 

styrelseledamöter ökade från 18 % till 40 % på tre år skriver Matsa och Miller (2013). Andra länder 

med liknande lagar är exempelvis Spanien, Island och Frankrike (Ekonomifakta, 2016). När lagen 

introducerades sjönk börskurserna enligt Ahern och Dittmar (2012) i medelsnitt 3,54 % för de 

företag som saknade kvinnor i styrelsen. Enligt studien ledde lagändringen till att företagen växte, 

uppköpen av företag ökade och vinsten företagen gjorde sjönk. Matsa och Miller (2013) kommer 

till slutsatsen att de norska företagen gjorde lägre vinster vid jämförelse med andra nordiska företag 

och för onoterade norska företag under samma period. Däremot visar resultaten att sysselsättningen 

steg. Vidare diskuterar Matsa och Miller att en förhöjd andel kvinnor i länder där 

rekommendationer lämnas istället för lagar kan ge andra resultat. 

 

En studie som motsätter Matsa och Miller (2013) resultat är Dezsö och Ross (2012) studie som 

undersöker förhållandena för börsnoterade företag i USA. Forskarna studerar företag där andelen 

kvinnor i styrelser har ökat från ca 10 % till 30 % under åren 1992 till 2006, där lagar för kvotering 

inte existerade. Dezsö och Ross visade att avkastning och andel kvinnor i styrelser är positivt 

korrelerat, där företagen har en innovationsinriktad strategi. De menar vidare att kvinnor bidrar till 

en mer innovationsinriktad strategi och hävdar pga. detta att företag bör ha åtminstone en kvinna i 

sin styrelse. Hafsi och Turgut (2013) beskriver att en könsdiversifierad styrelse är det viktigaste 

valet ett företag kan göra. Detta eftersom styrelsens sammansättning annars riskerar att bli för 

homogen vilket enligt Hafsi och Turgut gör att en styrelse fungerar sämre. 
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De studier som undersökt sambandet mellan utdelningsnivå och andel kvinnor i styrelsen förutom 

Chen m.fl. (2017) samt Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) är Byoun m.fl. (2016) och Moscu 

(2013). Byoun m.fl. (2016) har undersökt 12 325 företag under perioden 1997–2008 har funnit en 

positiv korrelation mellan andel kvinnor i styrelsen och utdelningsnivå. En annan studie är den som 

Moscu (2013) utförde i Rumänien för år 2001. Där hittades inget samband som skulle indikera att 

en ökning av andelen kvinnor i styrelsen på något vis skulle öka utdelningsnivån. Det finns 

begränsat med studier som undersökt andel kvinnor i styrelsen i relation till utdelningsnivå där 

samtliga ovan nämnda studier är de vi kunde hitta som gav intressant och relevant information för 

denna studie. 

 

Hypotes 

Den tidigare forskningen visar på olika resultat för hur andel kvinnor påverkar utdelningsnivån. 

USA som är likt Sverige i avseendet att det saknas lagar om en viss kvot av kvinnor i börsnoterade 

företags styrelser. Här har Byoun m.fl. (2016) belägg för att det finns ett positivt samband medan 

Chen m.fl. (2017) kommer fram till att det saknas samband mellan dessa variabler. Spanien som 

studerats av Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) har lagstiftat för en viss kvot kvinnor som 

behöver finnas i ett börsnoterat företag. Här är sambandet positivt. Faccio m.fl. (2016) menar att 

kvinnor tar lägre risk och därmed bör investeringsnivån sjunka, något som Miller och Rock (1985) 

menar teoretiskt sett påverkar utdelningsnivån positivt. Även om det råder motstridigheter finner 

den övervägande delen av de få studier som finns inom området ett positivt samband vilket bidrar 

till att första hypotesen formuleras som ett positivt samband till utdelningsnivån. 

  

Hypotes 1: Andelen kvinnor i styrelsen har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Andel kvinnor i styrelser har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.2 Oberoende styrelseledamöter 

I ett perspektiv från agentteorin minskar oberoende styrelseledamöter risken för konflikter och kan 

därigenom ge en mer opartisk bedömning enligt Rosenstein och Wyatt (1997) och Fama (1980). 

Hermalin och Weisbach (1998) bygger vidare på detta och menar att Vd:n på ett företag försöker 

influera den delen av styrelsen som är till mest nytta för Vd:n. De menar dock att Vd:n även kan 

påverka de oberoende styrelseledamöterna vilket därmed gör att om inte de oberoende 

styrelseledamöterna kan påverka förhandlingsprocessen riskerar styrelsen att fortfarande vara lika 

beroende. Clark (2005) har i sin forskning funnit tre olika fördelar med att tillsätta oberoende 

styrelseledamöter. För det första visade det sig att de inte har någon anledning till att agera 
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annorlunda än i aktieägarnas intresse. Huvudsakligen vilar intresset på att få ett bra rykte externt, 

vilket även det är till fördel för aktieägarna. För det andra finns det ingen anledning till att de skulle 

känna sig kontrollerade av Vd:n. För det tredje kommer de utifrån och kan tillföra kunskap och 

idéer som inte funnits i företaget, med andra ord kan de se företagets situation från ett annat 

perspektiv.  

 

När en styrelse till en majoritet består av oberoende styrelseledamöter hävdar Clark (2005) att det är 

större chans att företaget lägger bud på andra företag, något som ofta gör att företagen presterar 

sämre ekonomiskt och ofta har en negativ effekt på aktiekursen. Clark menar även att vissa företag 

presterar bättre med en majoritet av styrelsen som oberoende. Vidare hävdar forskaren att det inte 

finns något generaliserbart svar i dagens forskning på kopplingen mellan oberoende och hur bra ett 

företag går. Bhagat och Black (2002) har gjort en omfattande studie kring oberoende 

styrelseledamöter och kan inte heller visa ett positivt samband till företagets vinst. Däremot har de 

funnit att företag som går dåligt ofta tar in oberoende styrelseledamöter som strategi för att öka sin 

vinst, dock finns det inga belägg för att det är en strategi som fungerar menar Bhagat och Black. 

 

Enligt forskning från USA gjord av Sharma (2011) år 2006 på 944 av företagen på S&P 1500 finns 

det en positiv korrelation mellan antalet oberoende styrelseledamöter och sannolikheten att ett 

företag använder utdelning. Resultatet varierar beroende på hur länge dessa styrelseledamöter har 

suttit i styrelsen, ju längre, desto högre korrelation. I urvalet är medianen för andelen oberoende 

styrelseledamöter 15 %, för de företag som betalade utdelning var den 17 % medan för de företag 

som inte använde utdelning var den 13 %. Sharmas studie tar inte hänsyn till ålder på 

styrelseledamöterna. Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) forskning undersökte dock kön som 

variabel vilket gav resultatet att positivt samband existerar mellan kvinnliga oberoende 

styrelseledamöter och utdelningen, då vinstgenererande företag observeras. 

 

En studie som utfördes i Australien av Yarram och Dollery (2015) fann ett signifikant positivt 

samband för andel oberoende styrelseledamöter och utdelningsnivå där de studerade företag över 

perioden år 2004–2009. Resultatet de fick är även konsekvent med La Porta m.fl. (2000) modell. 

Dessa indikerar därmed att andelen oberoende styrelseledamöter och utdelning kompletterar 

varandra i företagets styrning. Där utdelning underlättar övervakning och kontroll medan oberoende 

styrelseledamöter bidrar till att förbättra styrelsens effektivitet. I och med detta kan paralleller dras 

till agentteorin där bägge dessa variabler därmed hjälper till att minska agentkostnader. Studien som 



 

19 

genomfördes i USA av Jiraporn, Kim och Kim (2011) ger empiriskt stöd för att god styrning i 

företag leder till större benägenhet att genomföra utdelningar. Därmed kan detta anses vara i linje 

med Yarram och Dollery (2015) och La Porta m.fl. (2000). Ytterligare studier som stödjer dessa är 

Adams och Ferreira (2007) samt Setia-Atmaja, Tanewski och Skully (2009), varav den sistnämnda 

utfördes i Australien och visar att styrelsens oberoende signifikant påverkade utdelningen positivt. 

Ett positivt samband mellan oberoende styrelseledamöter och utdelningsnivå ser ut att vara ett 

troligt utfall för vår studie då övervägande aktuell forskning kan stötta ett sådant resultat. 

 

Hypotes 

Teoretiskt sett bör en högre andel oberoende styrelseledamöter leda till att styrelsen agerar mer i 

aktieägarnas intressen, enligt agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). Detta då det inte uppstår 

intressekonflikter menar Hillier m.fl. (2013). När andelen oberoende är låg kan detta skapa den 

intressekonflikt Jensen och Meckling (1976) beskriver i agentteori varpå styrelsen inte agerar i 

aktieägarnas intressen. Alla tidigare studier som vi hittar, oavsett när de är utförda och vilket land 

som studeras, visar att det finns ett positivt samband mellan andel oberoende styrelseledamöter och 

utdelningsnivå (Sharma, 2011; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016; Yarram och Dollery, 2015; 

Jiraporn m.fl., 2011; Setia-Atmaja m.fl., 2009; Adams och Ferreira, 2007; La Porta m.fl., 2000). 

Därmed formuleras vår andra hypotes med positivt samband till utdelningsnivån. 

  

Hypotes 2: Andelen oberoende styrelseledamöter har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Andelen oberoende styrelseledamöter har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.3 Ålder på styrelseledamöter 

Forskningen av Muhammad, Yin och Carol (2014) visar samband mellan åldersdiversifieringen i 

styrelser och räntabilitet på totalt kapital. Relationen mellan dessa är spegelvänt U-formad förklarar 

Muhammed m.fl. vilket betyder att ett företag för bästa möjliga avkastning på tillgångarna bör ha en 

något åldersdiversifierad styrelse. U:et är dessutom skevt åt höger, dvs. ju mer åldersdiversifiering 

desto sämre är avkastningen på totalt kapital. Muhammad m.fl. förklarar att det beror på att 

åldersgrupperna kan skapa grupperingar vilket leder till motsättningar som i sin tur leder till en 

försämrad styrelse. Styrelserna är dock inte diversifierade, detta då Hafsi och Turgut (2013) menar 

att de typiska nordamerikanska styrelserna oftast består av vita, äldre män. Däremot tror de, i 

motsats till Muhammad m.fl. (2014), att en ökad åldersdiversifiering leder till fördelar för flera 

intressenter då det leder till mer balanserade beslut. Dock menar Hafsi och Turgut (2013), precis 

som Muhammad m.fl. (2014) kommit fram till, att det trots de mer balanserade besluten finns 
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sidoeffekter med åldersdiversifieringen. De framhäver att motsättningar kan uppstå vilket tenderar 

att göra beslutsprocessen längre. För att sammanfatta Hafsi och Turgut (2013) och Muhammad m.fl. 

(2014) studier visar det sig att ålder har ett samband med företags prestationer vilken kan betyda att 

det även har ett samband med utdelningsnivån. 

 

Baran och Forst (2015) har i sin undersökning på bolag från USA funnit att en högre medelålder 

resulterat i en styrelse som agerar mer beroende av sin VD. Däremot hittar de inte något samband 

mellan åldern på styrelsemedlemmarna och hur företaget värderas på börsen. De menar även att en 

äldre styrelse tenderar att agera säkert och vågar inte ta risker på samma sätt som en yngre styrelse. 

Nguyen och Nakano (2012) har däremot funnit ett signifikant samband mellan ålder och hur företag 

presterar på den japanska börsen. Studien visar att företag tenderar att prestera sämre med en äldre 

styrelse. Forskarna väljer i likhet med Baran och Forst (2015) att argumentera för att det beror på 

den riskaversion som de äldre styrelseledamöterna har. Vidare menar Nguyen och Nakano (2012) 

att äldre styrelseledamöter tenderar att tänka mer kortsiktigt då de har mindre tid på sig innan en 

investering betalar sig. Forskarna har även funnit att desto större ett företag är, ju äldre tenderar 

styrelsen att vara. Den enda forskningen som hittats på sambandet mellan åldern på 

styrelseledamöterna och utdelningen är gjord av Byoun, m.fl. (2016). Resultaten visar en positiv 

signifikant korrelation mellan ålder på styrelseledamöterna och utdelningsnivån. Forskningen 

innefattar 13 325 företag under åren 1997–2008. På grund av den mer eller mindre icke existerande 

forskningen på området blir det därmed intressant att i studien försöka fylla forskningsgapet för 

denna variabel. 

 

Hypotes 

Muhammad m.fl. (2014) och Hafsi och Turgut (2013) studier visar att åldersdiversifiering har ett 

samband med hur företag presterar. Dessa studier är huruvida inte direkt hänförbara till vår studie 

men de visar ändå en indikation på att åldern i styrelsen spelar roll för hur företag presterar. Den 

tidigare forskning kring sambandet mellan styrelsens ålder och utdelningsnivån är begränsad. 

Studierna av Byoun m.fl. (2016) och Moscu (2013) visar dock på att en högre (lägre) ålder ger en 

högre (lägre) utdelningsnivå. Med andra ord pekar den tidigare forskning på att det finns ett positivt 

samband mellan ålder på styrelseledamöter och utdelningsnivå. Valet av variabeln görs för att det 

finns begränsad information och forskningsresultat på studier som behandlar denna variabel och det 

är därmed intressant att undersöka om något samband uppvisas i Sverige. 
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Hypotes 3: Styrelseledamöternas ålder har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Styrelseledamöternas ålder har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.4 Lönsamhet 

Då grunden för att kunna betala utdelningar är att ett företag är lönsamt kan det tyckas självklart att 

lönsamhet är positivt korrelerat med utdelningsnivån. Enligt He, Ng, Zaitas och Zhang (2016) 

studie på sammanlagt 29 olika länder finns det en signifikant positiv relation mellan utdelningsnivå 

och lönsamhet. Även Denis och Osobov (2008) visar i sin studie att desto högre lönsamhet ett 

företag har, ju högre är sannolikheten att företaget betalar utdelning till aktieägarna. Perioden som 

studerats är åren 1989 till 2002 och urvalet kommer från sex olika länder; USA, Kanada, 

Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. Resultaten från samtliga länder skiljer sig inte åt när 

det gäller sambandet mellan utdelningsnivå och lönsamhet då samtliga länders företag har en 

positiv korrelation mellan utdelningsnivå och lönsamhet. Dessutom lämnar Denis och Osobovs 

(2008) studie stöd för att mer lönsamma företag tenderar att ägna sig mindre till signalvärdet av 

utdelningsförändringar i jämförelse med företag med lägre lönsamhet. Precis som Denis och 

Osobov (2008) kom även Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) fram till att lönsamhet är positivt 

korrelerat med utdelningen. Benartzi, Michaely och Thaler (1997) samt Nissim och Ziv (2001) ger 

ytterligare stöd för att det finns ett positivt samband mellan ökad lönsamhet och utdelningsnivå. 

Benartzi m.fl. (1997) kan även lämna stöd för signalteorin (Bhattacharya, 1979).   

  

De uppsatsstudier som undersöker börsnoterade företag i Sverige är inte tydliga med sambandet 

mellan utdelningsnivå och lönsamhet. Hellström och Inagambaev (2012) som studerat large och 

midcap-företag under perioden 2006 till 2010 kommer fram till att det finns ett positivt samband 

mellan variablerna, men inte ett tillräckligt positivt samband för att det ska vara signifikant. En 

annan studie av Svensson och Thorén (2015) gjord på largecap-företag under perioden 2003 till 

2007 och 2009 till 2013 visar att det finns en signifikant positiv korrelation mellan lönsamhet och 

utdelningsnivån. Till skillnad från Hellström och Inagambaev undersöker denna studie dock 

utdelningsnivån och har inte använt utdelning som en dummyvariabel. Förutom Hellström och 

Inagambaevs (2012) resultat ser resultaten från tidigare forskning ut att vara enhällig.  

 

Hypotes 

Enligt de teorier vår studie utgår från menar Fama och French (1998) samt DeAngelo, DeAngelo 

och Stulz (2006) att livscykelteorin pekar på att lönsamhet är positivt korrelerat med 

utdelningsnivån. Vidare stöds detta samband i Signalteorin (Bhattacharya, 1979), “Bird-in-hand”-



 

22 

teorin (Lintner, 1956) och agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). Vad den senaste forskningen 

på området visar genomgående är att det finns ett positivt samband mellan variablerna (He m.fl., 

2016; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016; Denis och Osobov, 2008). Det finns inga belägg för 

att tro att utdelningen inte skulle ha något samband eller ha ett negativt samband med 

utdelningsnivån. 

  

Hypotes 4: Företagets lönsamhet har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Företagets lönsamhet har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.5 Skuldsättningsgrad 

Enligt Gill, Biger och Tibrewalas (2010) studie på 266 företag från USA under året 2007 finns det 

inget direkt samband mellan skuldsättningsgraden (totala skulder/eget kapital) och företagets 

utdelningsnivå. Enligt Marlim och Zainul Arifin (2015) använder sig företag med hög 

skuldsättningsgrad oftare av utdelning, däremot undersökte de inte hur stor utdelningen var utan 

använder utdelningen som en dummyvariabel. Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) studie visar 

på motsatt förhållande, dvs. att företag på den spanska börsen med hög skuldsättningsgrad tenderar 

att genomföra utdelningar i mindre utsträckning, vilket tyder på ett negativt samband. Ett negativt 

samband stöds i teorin av Jensens (1986) agentteori eftersom agentkostnader kan minskas genom 

skuldsättningsgraden och utdelningsnivån på grund av att de är substituta verktyg för att minska 

agentkostnader. 

 

Företag som är i tillväxtfasen är ofta i behov av kapital. Myers och Bacon (2004) menar att dessa 

företag ofta ökar skuldsättningsgraden för att kunna höja utdelningarna. Vilket forskarna vidare 

menar utförs för att kunna öka aktievärdet vilket skapar en bra källa för att tillföra ytterligare kapital 

när investeringsmöjligheter uppstår. Undersökningen, med ett urval från 2003, visar nämligen att 

företag med hög skuldsättningsgrad oftare genomför utdelningar till aktieägarna. Vidare hävdar 

Myers och Bacon att företagen i studien sätter utdelningarna före sin ekonomiska situation. Det gör 

att Myers och Bacon får ett resultat som motsäger sambandet som argumenteras i agentteorin 

(Jensen, 1986) och även empiriska studierna av Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) samt Gill 

m.fl. (2010), då de hittar ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och utdelningsnivån. 

Studierna av Eckbo och Verma (1994) samt De Miguel, Pindado och de la Torre (2005) drar 

slutsatsen att en positiv korrelation existerar medan Aggarwal och Kyaw (2010) kommit fram till en 

negativ korrelation. Aggarwal och Kyaws studie har ett urval på 3 988 företag där endast företag 
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som har över 250 miljoner dollar i totala tillgångar undersöktes under perioden 1996–2005. Det 

negativa sambandet stöds av Byoun m.fl. (2016), Sharma (2011) och Jiraporn m.fl. (2011) vilket 

gör att det övervägande pekar mot ett negativt samband eftersom den mest aktuella forskningen på 

området indikerar negativ korrelation. Även om tidigare studier och teorier övervägande pekar på 

ett negativt samband finns ingen enhetlig bild om sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

utdelningsnivå. 

 

Hypotes 

Enligt teorierna ser sambandet mellan utdelningsnivån och skuldsättningsgraden övervägande ut att 

vara negativt. Ross (1977), Easterbrook (1984), Bhattacharya (1979) och Jensen och Meckling 

(1976) har i deras teorier framlagt stöd för detta. Sett till den senaste forskningen hävdar Byoun 

m.fl. (2016), Sharma (2011), Jiraporn m.fl. (2011), Aggarwal och Kyaw (2010) samt Pucheta-

Martínez och Bel-Oms (2016) att det finns ett negativt samband. Det finns dock forskning som visar 

ett positivt samband av Marlim och Zainul Arifin (2015), de Miguel, Pindado och de la Torre 

(2005) och Eckbo och Verma (1994) men dessa studier är antingen hänförlig till utvecklingsländer 

eller längre bak i tiden. Därav antas att skuldsättningsgraden för börsnoterade företag i Sverige har 

ett negativt samband med utdelningsnivån. 

 

Hypotes 5: Skuldsättningsgraden har ett negativt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Skuldsättningsgraden har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.6 Ålder på företaget 

Fama och French (2001) hävdar att företag som har stora tillväxtmöjligheter samtidigt som 

lönsamheten är lägre oftast inte använder utdelning, detta då de är i början av sin livscykel. De ser 

även en trend där nyintroducerade börsföretag allt mer sällan går med vinst. Trenden är tydlig i 

undersökningsperioden mellan 1963 och 1998. De menar att det faktum att färre företag idag betalar 

utdelning beror på att yngre företag oftare blir börsnoterade. Trots att karaktären för 

nyintroducerade företag skiftat menar Fama och French att det har blivit mindre vanligt att använda 

utdelningar vid jämförelse av 60-talet och 90-talet. Vidare menar Fama och French att företag som 

befinner sig i samma stadie på livscykeln på senare tid har en mindre sannolikhet att använda 

utdelningar än tidigare. Fama och French får medhåll av Denis och Osobov (2008) som i sin studie 

mellan åren 1994 och 2002 ser att nyintroducerade företag allt mer sällan använder utdelning. 
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Livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006) stödjer sambandet att yngre företag gör 

färre och mindre utdelningar jämfört med äldre företag. He, m.fl. (2016) har studerat företagets 

ålder och dess samband med utdelningen och finner att korrelationen är positiv. De använder ett 

flertal olika mått på utdelningen och korrelationen finns oavsett hur utdelningen mäts. Tamimi och 

Takhtaei (2014) har studerat den iranska börsen där de menar att äldre företag i högre grad använder 

utdelningar. De menar även att äldre företag inte bara i högre grad betalar utdelningar, utan även att 

utdelningarna är större relativt företagets vinst. 

 

Hypotes 

När ett företag blir äldre blir investeringsmöjligheterna mindre och därmed delas pengarna ut 

istället hävdar DeAngelo, DeAngelo och Stulz (2006) då de utvecklar Jensens (1986) livscykelteori. 

DeAngelo, DeAngelo och Stulz (2006) får medhåll från He m.fl. (2016) som har studerat närmare 

30 länder och även Denis och Osobovs (2008) studier hävdar detsamma. Agentteorin (Jensen och 

Meckling, 1976) visar även på detta samband. Eftersom agentteoretiskt anses 

utdelningsmöjligheterna ser olika ut beroende på vilken fas företag befinner sig i. Vidare hittas inga 

belägg för andra samband mellan dessa två variabler existerar, varken i teorier eller tidigare 

forskning. 

  

Hypotes 6: Ålder på företaget har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Ålder på företaget har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.7 Storlek på företaget 

Gupta (2012) har studerat 2 490 börsnoterade företag i USA. Företagen delas i studien på mitten där 

de företagen med större börsvärde hamnar i kategorin större företag och resten av företagen i 

kategorin små. Av de större företagen använder sig 54,4 % av utdelningar medan motsvarande 

andel för de mindre företagen är 30,8 %. När andelen för de 500 största företagen analyseras 

använder 66 % av företagen utdelning och för de 1000 största företagen är andelen 59 %. Slutsatsen 

är att ju större ett slumpmässigt valt företag är, ju större är chansen att företaget använder 

utdelningar. He, m.fl. (2016) som studerat detta i flertalet länder kan även styrka att företagets 

storlek, både mätt i börsvärde och totala tillgångar, har en positiv korrelation med huruvida 

företaget gör utdelning eller inte. Gupta (2012) och He, m.fl. (2016) får även medhåll från Bashar 
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(2016) som menar att företagets storlek på börsen har en signifikant positiv korrelation med 

utdelningen. 

 

Bashar (2016) förklarar att hur företaget väljer att spendera sin vinst påverkar värdet på aktien olika 

beroende på om företaget är stort eller litet. För ett företag som är större påverkas aktievärdet 

mycket om företaget ändrar sin utdelningsnivå. Hos ett mindre företag påverkas aktievärdet av 

utdelningsnivån, men däremot påverkas det av ändringar i vinsten mer än hos större företag. Enligt 

Bashar beror det på att aktieägare till ett större företag bryr sig mer om utdelningsnivån än 

aktieägare hos mindre företag. Då Bashar kommit fram till att utdelningar är viktigare för större 

företag kan det tyckas logiskt att större företag i högre grad använder utdelningar. Trots att Bashars 

(2016) forskningsurval är från Jordanien, som är ett utvecklingsland, stämmer resultatet överens 

med de övriga resultaten på detta forskningsområde. 

 

Shamsabadi, Min och Chung (2016) kommer fram till detsamma i sin studie som sett samma 

positiva samband mellan utdelningar och börsvärde på den australiensiska börsen samt Pucheta-

Martínez och Bel-Oms (2016) som gjort en liknande studie på den spanska börsen. Chen m.fl. 

(2017) har totala tillgångar som variabel för att mäta storlek och har även de en signifikant positiv 

relation mellan utdelningsnivån och storlek på företag. Detta samband gäller oavsett hur de väljer 

att mäta utdelningen. Benito och Young (2003) förklarar i sin studie att företagets storlek med stor 

sannolikt är en viktig variabel för att förklara utdelningsnivån. Forskarna menar att argument från 

agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och signalteorin (Bhattacharya, 1979) kan förklara ett 

sådant samband eftersom större företag antas i större utsträckning behöva ta hänsyn till 

agentproblem och signaleringseffekter som bidrar till att de gärna undviker att hålla inne 

utdelningar. Detta indikerar därmed ett positivt samband mellan storleken på företag och 

utdelningsnivån. Benito och Youngs (2003) studie som utfördes i England resulterade i positiv 

korrelation för storlek på företaget som variabel. Ytterligare studier som påvisar positiv korrelation 

mellan företagsstorlek och utdelningsnivå hos industriländer är studier gjorda av Denis och Osobov 

(2008) samt Jiraporn m.fl. (2011). 

 

Hypotes 

Jensen (1986) menar att äldre företag tenderar att vara större, större företag har i sin tur mindre 

investeringsmöjligheter vilket enligt Jensen gör att utdelningsnivån då är högre för större företag än 

för mindre. Enligt all den senaste forskning vi hittar (Gupta, 2012; Shamsabadi m.fl., 2016; 
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Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016) har storleken på företag en positiv korrelation med 

utdelningsnivån samtidigt som detta resultat stöttas av agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och 

livscykelteorin (Bhattacharya, 1979).  

  

Hypotes 7: Storlek på företaget har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Storlek på företaget har inget samband med utdelningsnivån. 

 

2.2.8 Investeringsmöjligheter 

Huang och Paul (2017) nämner i sin forskning för åren 1981 till 2011 med 122 867 observationer 

att företag som har stora investeringsmöjligheter relativt sällan använder utdelningar. De som 

använder utdelningar har mestadels relativt låga utdelningar. Företag med små 

investeringsmöjligheter använder sig i högre grad av högre utdelningar och det är mer sällsynt att 

dessa företag inte alls använder utdelning. Det innebär att ett negativt samband uppmärksammas 

mellan dessa variabler. Huang och Pauls resultat stärks av forskning från Fatemi och Bildik (2012). 

Deras forskning visar även den på att företag med stora investeringsmöjligheter i mindre grad 

betalar utdelning. Studien är omfattande och innefattar data från perioden 1985–2006 där totalt 17 

106 företag från 33 länder observerats.  

 

Det finns även forskning på utvecklingslandet Indien gjord av Kumar (2003). När Kumar mäter 

investeringsmöjligheter har omsättningens historiska utveckling använts som mått. Enligt det 

måttet, som forskaren själv påtalar bristerna i då det baseras på historia, finns det en signifikant 

positiv koppling mellan investeringsmöjligheter och utdelningsnivå. Då Indien marknadsmässigt 

och strukturellt befinner sig långt från hur förhållandena ser ut i Sverige kan dock noteras att 

resultatet inte lämnar stora belägg för att sambandet skulle se liknande ut på svenska marknaden. 

Exempelvis ger forskaren Adedeji (1998) stöd till ett negativt samband mellan 

investeringsmöjligheter och utdelningsnivån där studien utförs i England vilket i större utsträckning 

kan jämföras med resultat i Sverige. Studien observerar 224 företag på London stock exchange 

mellan åren 1993 och 1996. Utöver denna studie får även Setia-Atmaja m.fl. (2009), Denis och 

Osobov (2008) och Sharma (2011) resultat som pekar på ett negativt samband mellan 

investeringsmöjligheter och andel av vinsten som delas ut, vilka är mer kompatibla att jämföra med. 
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Hypotes 

När företag har större investeringsmöjligheter minskar utdelningsnivån teoretiskt sett enligt Miller 

och Rock (1985), Rozeff (1982), Jensen (1986), Jensen och Meckling (1976), DeAngelo, DeAngelo 

och Stulz (2006), DeAngelo och DeAngelo (2006) Grullon m.fl. (2002) samt Fama och French 

(1998). Den forskning på hur det ser ut i praktiken visar även den att investeringsmöjligheter har ett 

negativt samband med utdelningsnivå där den senaste forskningen är utförd av Huang och Paul 

(2017) och Fatemi och Bildik (2012). Den enda forskning som visar på ett positivt samband är från 

Kumar (2003) men då Indien studerats läggs ingen större vikt vid denna studie då de andra 

studierna är från länder med fler förutsättningar som liknar de svenska. 

  

Hypotes 8: Företagets investeringsmöjligheter har ett negativt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Företagets investeringsmöjligheter har inget samband med utdelningsnivån.  
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2.2.9 Sammanställning av tidigare forskning för respektive variabel och dess samband med 

utdelning 

 

Författare    Korrelation  År  Länder 

Andel kvinnor i styrelsen  

Chen, Leung och Goergen (2017)  Ingen 1997–2011 USA 

Byoun, Chang och Kim (2016)  Positiv 1997–2008 USA 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) Positiv 2004–2012 Spanien 

Moscu (2013)   Ingen 2001 Rumänien 
 

Andel oberoende styrelseledamöter 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) Positiv 2004–2012 Spanien 

Yarram och Dollery (2015)  Positiv 2004–2009 Australien 

Jiraporn, Kim och Kim (2011)  Positiv 2001–2004 USA 

Sharma (2011)   Positiv 2006 USA 

Setia-Atmaja, Tanewski och Skully (2009) Positiv 2000–2005 Australien 

Adams och Ferreira (2007)  Positiv 1994, 1997, 40 länder* 

1998, 2001–2003    

La Porta, Florencio, Shleifer och Vishny (2000)  Positiv 1989-1994 33 länder* 
 

Ålder på styrelseledamöter 

Byoun, Chang och Kim (2016)  Positiv 1997–2008 USA 

Moscu (2013)   Positiv 2001 Rumänien 
 

Lönsamhet 

He, Ng, Zaitas och Zhang (2016)  Positiv 1990-2010 29 länder**** 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) Positiv 2004–2012 Spanien 

Svensson och Thorén (2015)  Positiv 2004–2007 Sverige 

(kandidatuppsats) 

Hellström och Inagambaev (2012)  Ingen 2006–2010 Sverige 

(kandidatuppsats)   

Denis och Osobov (2008)  Positiv 1989-2002 6 länder** 

Nissim och Ziv (2001)  Positiv 1963–1998 USA 

Benartzi, Michaely och Thaler (1997) Positiv 1979–1991 USA 
 

Skuldsättningsgrad 

Byoun, Chang och Kim (2016)  Negativ 1997–2008 USA 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) Negativ 2004–2012 Spanien 

Marlim och Zainul Arifin (2015)  Positiv 2009–2011 Indonesien 

Jiraporn, Kim och Kim (2011)  Negativ 2001–2004 USA 

Sharma (2011)   Negativ 2006 USA 

Gill, Biger och Tibrewala (2010)  Ingen 2007 USA 

Aggarwal och Kyaw (2010)  Negativ 1996–2005 Globalt (ej specificerats) 

de Miguel, Pindado och de la Torre (2005) Positiv 1990–1999 Spanien 

Myers och Bacon (2004)  Positiv 2003 USA  

Eckbo och Verma (1994)  Positiv 1977–1988 USA 
 

Ålder på företaget 

He, Ng, Zaitas och Zhang (2016)  Positiv 1990-2010 29 länder**** 

Tamimi och Takhtaei (2014)  Positiv 2004–2012 Iran 

Denis och Osobov (2008)  Positiv 1994-2002 6 länder*** 

Fama och French (2001)  Positiv 1963–1998 USA 
 

Storlek på företaget 

Chen, Leung och Goergen (2017)  Positiv 1997–2011 USA 

Bashar (2016)   Positiv 2000–2014 Jordanien 

He, Ng, Zaitas och Zhang (2016)  Positiv 1990-2010 29 länder**** 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) Positiv 2004–2012 Spanien 

Shamsabadi, Min och Chung (2016) Positiv 2001–2013 Australien 

Gupta (2012)   Positiv 2000–2011 USA 

Jiraporn, Kim och Kim (2011)  Positiv 2001–2004 USA 
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Denis och Osobov (2008)  Positiv 1989-2002 6 länder*** 

Benito och Young (2003)  Positiv 1974–1999 Storbritannien 
 

Investeringsmöjligheter 

Huang och Paul (2017)  Negativ 1981–2011 USA  

Fatemi och Bildik (2012)  Negativ 1985-2006 33 länder***** 

Sharma (2011)   Negativ 2006 USA 

Denis och Osobov (2008)  Negativ 1989-2002 6 länder*** 

Kumar (2003)   Positiv 1994–2000 Indien 

Adedeji (1998)   Negativ 1993–1996 Storbritannien 

 

 

*Australien, Brasilien, Egypten, Filippinerna, Indien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Norge, Singapore, Sydafrika, 

Sydkorea, Sverige, Thailand, Turkiet, USA, Ukraina, England, Zimbabwe, Österrike, Belgien, Kina, Kroatien, Tjeckien, 

Danmark, Estland, Georgien, Tyskland, Nederländerna, Indonesien, Lettland, Mauritius, Polen, Spanien, Taiwan, 

Bulgarien, Finland, Frankrike och Schweiz 

 

**Argentina, Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indonesien, Italien, Japan, Sydkorea, Mexiko, 

Nederländerna, Norge, Filippinerna, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Turkiet, Australien, Kanada, Hong 

Kong, Indien, Irland, Malaysia, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Thailand, England och USA 

 

***USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan 

 

****Australien, Belgien, Danmark, Filippinerna, Finland, Frankrike, Hong Kong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, 

Kanada, Kina, Malaysia, Nederländerna, Norge, Polen, Singapore, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Sydafrika, 

Sydkorea, Taiwan, Thailand, Turkiet, Tyskland, USA 

 

*****Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Hong Kong, Indonesien, Indien, Israel, 

Italien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, Turkiet, Tyskland, Taiwan, USA, Österrike
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Kapitel 3: Metod 

Under kapitel 3 presenteras studiens tillvägagångssätt för genomförandet. Forskningsfilosofi och 

ansats, forskningsdesign, datainsamling, källkritik samt bortfall förklaras och förtydligas. 

Statistiska testerna, hur hypoteserna behandlas och operationalisering beskrivs. Avslutningsvis går 

vi igenom metodkritiken. 

 

3.1 Forskningsfilosofi och ansats 

Studien syftar till att undersöka vilka variabler som kan påverka utdelningen i svenska börsnoterade 

företag och därmed tillämpades en deduktiv ansats. Tillämpningen av hypoteser och då studien 

riktar sig till att dra slutsatser kring ett förhållande mellan en beroende variabel och flera oberoende 

variabler är det som symboliserar en deduktiv ansats. Detta beskriver även Bryman och Bell (2013). 

Vidare lyser den deduktiva ansatsen igenom arbetet då studien byggs upp genom en referensram för 

teorier och modeller som sedan jämförs mot resultat från empirisk forskning där en logisk slutsats 

kring samband dras för att forma hypoteserna. Faktorerna som testas operationaliseras till relevanta 

mått för att kunna mäta resultatet, vilket även det anses tillhöra tillvägagångssätt som går i linje med 

deduktiv metod. Studien utförs med en kvantitativ forskningsmetod då den fokuserar på att kunna 

generalisera resultaten från en teoriprövning och utgångspunkten är objektiv, då vi vill få 

information om verkligheten. Dessutom tillämpas kvantifierade data. Enligt Bryman och Bell 

(2013) och Smith (1983) innebär detta att forskningsstrategin därmed är kvantitativ. 

 

Då kvantitativ forskning förhåller sig objektivt till verkligheten genomsyras vårt arbete av den 

positivistiska traditionens synsätt. Smith (1983) instämmer med vikten för objektivitet och 

neutralitet i studier som tillämpar positivistiskt synsätt. Även Sohlberg och Sohlberg (2013) 

förklarar vikten av oberoende till forskningen. En deduktiv ansats genomsyras även av positivistisk 

tradition, som Comte, Durkheim och Mill (Smith, 1983) och Bryman och Bell (2013) beskriver, 

eftersom båda utgår från en objektiv ståndpunkt där positivism förutsätter att forskaren förhåller sig 

fri från förutfattade meningar. Formuleringen av hypoteserna skapas från det högst sannolika 

utfallet och därmed utformas nollhypoteser som indikerar att något samband mellan variablerna inte 

existerar medan de alternativa hypoteserna testar för antingen ett positivt eller negativt samband. 

Den beroende variabeln för studien är utdelningsnivå och de åtta oberoende variablerna där de 

första tre är styrelsespecifika och består av andel kvinnor i styrelsen, ålder på styrelseledamöterna i 

styrelsen och andel oberoende styrelseledamöter i företaget, varav företagsspecifika variabler finns i 

form av lönsamhet, skuldsättningsgrad, ålder på företaget, storlek på företaget och 

investeringsmöjligheter. Metoden baseras på teorier och empiriska studier som behandlar utdelning, 



 

31 

utdelningsnivå, utdelningspolicy, styrelsens sammansättning och könsfördelning. Därmed 

inkluderas forskning och teorier i vår referensram som skildrar olika perspektiv och visar på olika 

resultat.  

 

3.2 Forskningsmetod 

3.2.1 Datainsamling 

Forskningsmetod innefattar beskrivning och teknik för hur datainsamlingen utförs beskriver 

Bryman och Bell (2013). För att studien ska kunna undersöka variabler potentiella samband med 

utdelningsnivån år 2014 för svenska börsnoterade företag insamlas sekundärdata för samtliga 

företag på Nasdaq OMX Stockholm, genom Eikon/Thomas reuters datastream databas. Bryman och 

Bell (2013) förklarar att sekundärdata generellt håller hög kvalité samt att det underlättar studie av 

stora datamängder. De menar även att då sekundärdata tar kort tid att samla in bidrar det till mer tid 

för analys av data.  

 

Av tre källor för information nyttjas Eikon/Thomas Reuters datastream databas för data gällande 

totalt börsvärde och direktavkastning. Från böckerna “Styrelser och revisorer, i Sveriges 

börsföretag” hämtas styrelsedata angående andelen kvinnor i styrelser, oberoende styrelseledamöter 

och ålder på styrelseledamöterna. Resterande data är hänförligt till Retriever. Regressionsanalysen 

är begränsad till år 2014 men data hämtades för åren 2010–2014. År 2014 valdes för att fånga den 

mest aktuella informationen som finns tillgänglig. Äldre data finns tillgänglig i samtliga datakällor 

vi använder men denna inhämtas inte för att undvika data som påverkats allt för mycket av 

finanskrisen med start 2007. 

 

För jämförelse och stöd från teorier och forskning används empiriska resultat från vetenskapliga 

artiklar. Dessa söks efter i Discovery databas genom sökorden “Board of directors, dividend policy” 

och “Dividend policy, Sweden” i första hand. Även sökord såsom “Dividend, gender”, “Board 

characteristics”, “Composition of the board” tillämpas för att lokalisera forskning för 

styrelsevariablerna, främst andel kvinnor i styrelsen. Bryman och Bell (2013) förklarar att det är 

viktigt att tillämpa passande sökord för att lyckas fånga forskningsområdet. Vidare används både 

forward- och backwardsökning för att hitta alla relevanta forskningsartiklar för studien. Det då 

kumulativ grund i studier är centralt enligt Bryman och Bell (2013). Litteratur tillämpas för 

beskrivning av generella termer och förklaringar men även för tillvägagångssätt vid statistiska tester 

och för metodologiska resonemangen för studien.  
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3.2.2 Population och avgränsning 

Vi väljer att använda hela populationen som är börsnoterade på OMX Nasdaq i Stockholm år 2014. 

Därmed inkluderas alla företag listade på large-, mid- och small Cap. Från det totala antalet företag 

exkluderas finansiella företag, utländska företag samt svenska företag som är börsnoterade på flera 

marknader. Dessutom exkluderas även aktien som är minst omsatt i de fall ett företag har flera typer 

av aktier, exempelvis A- och B-aktier, för att undvika problem med duplicering. Finansiella företag 

har utelämnats av anledningen att dessa företag har andra syften, regler och lagar än andra företag, 

exempelvis lag om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297). Förutom detta utförs denna 

exkludering även med argument utifrån jämförbarhet med liknande empiriska studier, som enligt 

Bryman och Bell (2013) är viktigt. Utländska företag utesluts eftersom studien syftar till att 

undersöka förhållanden i Sverige för svenska företag. Den aktieomsättning vi utgår från är tagen 

från Avanza data den 26 april 2017 (www.avanza.se). På grund av detta har företag som inte längre 

var börsnoterade detta datum exkluderats. Populationen består således av 148 företag efter 

genomförd exkludering utifrån de krav som formulerats för studien. 

 

3.2.3 Källkritik 

En viktig del av en studies resultat kretsar runt inhämtad informations tillförlitlighet. Enligt Torsten 

Eriksson och Hultman (2014) behövs en kritisk granskning genomföras för de källor och de data 

som används i studien. Detta menar de kan kontrolleras mot olika kriterier. För studiens insamlade 

källor granskas dess giltighet, relevans och reliabilitet i enlighet med Torsten Eriksson och Hultman 

(2014) genom att kontrollera äkthet, samtidighet, beroendeförhållande och tendenser. För vår studie 

anses äktheten vara uppnådd då vi i övervägande del använder “Peer reviewed” artiklar vilka är 

granskade av experter inom området innan dessa får publiceras i tidskrifterna. För artiklarna 

kontrolleras att de härrör från välmeriterade vetenskapliga tidskrifter i så stor utsträckning det är 

möjligt. Samtidigt kontrolleras forskningsartiklarnas observationsperiod och vilka länder studierna 

utförs på. Slutligen beaktas även beroendeförhållanden och tendenser, detta genom att samtliga 

källor kontrolleras för om det tillämpar primära källor vilket gör att studien ger en rättvisande bild 

för den tidigare forskningen. Tendenser hanteras genom att källor som tillämpas i studien genomför 

kvantitativ forskning där objektivitet och neutralitet eftersträvas varpå risker för forskarnas 

personliga intressen och värderingar antas vara låg.  
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3.2.4 Hypotesprövning 

Till bakgrund av teorier och tidigare forskning formuleras åtta hypoteser för studien. Dessa 

hypoteser formuleras genom att tillämpa nollhypoteser som avser att inget samband finns mellan 

respektive oberoende variabel och vår beroende variabel, direktavkastning. Alternativa hypoteserna 

framställs med ett positivt eller negativt samband till utdelningsnivå, vilket innebär att hypoteserna 

är “two-tailed” och kan gå i båda riktningarna. Nollhypoteserna förkastas eller verifieras i studiens 

analys med stöd och förklaringar från teorier och tidigare forskning. Hypoteserna är framställda 

genom logisk slutsats från teorier och tidigare forskning där de övervägande och mest aktuella 

sambanden formar hypoteserna. 

 

Möjliga felaktigheter vid hypotesernas verifiering eller förkastning kan ske genom typ 1-fel och typ 

2-fel menar Pallant (2010). Typ 1-fel är när nollhypotesen förkastas fastän den är sann. 

Sannolikheten att förkasta nollhypoteserna när de är sanna kallas typ 1 felmarginal. Typ 2-fel är 

sannolikheten att misslyckas att få statistiskt signifikanta resultat om den alternativa hypotesen är 

sann. Båda felen är fel som riskerar att uppstå vid användande av signifikansnivå. 

 

3.2.5 Bivariat analys och regressionsanalys 

För att hitta eventuella skillnader mellan företag som genomför utdelning samt för det totala antalet 

företag genomförs två tester på år 2014. I regressionsanalys 1 testas hela populationen efter 

exkluderingar, bortfall och extremvärden och i regressionsanalys 2 testas samma population men 

utan de företag som inte använt sig av utdelning. 

 

Data som samlas in för studien bearbetas och testats i statistikprogrammet SPSS. Innan empiri 

hanteras och tester utförs fastställs en signifikansnivå som empirin och analysen sedan utgår ifrån. 

Signifikansnivån väljs utifrån vad som huvudsakligen tillämpas inom företagsekonomisk forskning, 

vilket är en 5 % signifikansnivå. Något som även Cumming (2012) menar är den normalt tillämpade 

signifikansnivån. Därmed förkastas nollhypoteserna vid p <0,05 och innebär att resultaten är 

statistiskt signifikanta. Annars kan inte nollhypoteserna förkastas och resultaten är i dessa fall inte 

statistiskt signifikanta enligt Cumming (2012) och Pallant (2010).  

 

Inledningsvis för att kunna utföra en rättvisande bivariat analys och regressionsanalys behövs först 

att samtliga observationer kontrolleras för felaktigheter. Det utförs genom att undersöka 

medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde som första steg som Pallant (2010) 

förklarar. Vidare menar Pallant att en ytterligare kontroll kan vidtas genom att granska skevhet och 

kurtosisnivå. Granskning av dessa förhållanden genomförs för att öka säkerheten i att datan inte har 
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några problem som gör att vidare analys kan förvrängas. Normalfördelning undersöks genom ovan 

nämnda tester men vi väljer även att examinera medelvärde och anpassat medelvärde. Enligt Pallant 

(2010) är anpassat medelvärde justerat där de översta och understa 5 % av observationerna 

exkluderas, det innebär att extremvärden går att upptäcka lättare.  

 

Visuellt kontrolleras även ett histogram som bekräftar att datan är nära normalfördelning. Något 

skev fördelning åt höger och en topp vid noll iakttas gällande utdelningsnivå vid granskning av 

samtliga företag. En topp vid noll förklaras av att många av företagen i datan inte genomför 

utdelning år 2014. I regressionsanalys 2, dvs. med endast företag som genomför utdelning, är 

fördelningen skev åt höger men saknar en topp vid noll. Enligt Pallant (2010) är det godtagbart med 

några få observationer som är outliers, däremot bör extrema värden uteslutas för att inte påverka 

analyser och resultat på ett missvisande sätt. Då en rimlig normalfördelning på olika sätt 

säkerhetsställs bearbetas vardera oberoende variabel i studien separat med granskning i lådogram. 

Här upptäcks outliers och extremvärden på ett tydligt sätt. Vi väljer i enlighet med tänkbara metoder 

som Pallant (2010) beskriver, att behålla outliers och att exkludera extrema värden. De extrema 

outliers som utesluts finns redovisade i bilaga 2 för samtliga företag samt bilaga 3 för företag som 

genomför utdelning. Återstående efter exkludering av extremvärden är 139 företag för 

regressionsanalys 1 och 96 företag för regressionsanalys 2 från de ursprungliga 148 företagen. 

Vidare undersöks avslutningsvis data för utdelningsnivå och andel kvinnor i styrelsen i ett 

spridningsdiagram som inte visar något speciellt mönster. Det innebär att inga inskränkningar hittas 

som skulle innebära att bivariat analys och regression inte blir lämpligt beskriver Pallant (2010). 

  

Eftersom studien riktar sig till att undersöka om samband finns mellan olika variabler är det enligt 

Pallant (2010) lämpligt att använda Pearson alternativt Spearman korrelation för att kontrollera 

styrkan i förhållandet. Vi väljer att granska detta via Pearson eftersom vår data inte innehåller några 

dummyvariabler. För att korrekt kunna tolka resultaten av korrelationen är det viktigt att tänka på 

att outliers och icke-normalfördelning påverkar detta tillvägagångssätt. Eftersom vår data är rimligt 

normalfördelad och extremvärden är exkluderade antas att detta inte är problematiskt. Vid den 

bivariata analysen, Pearson korrelation, uppvisar ingen av variablerna problem med 

multikollinearitet då de inte överstiger 0,8 i korrelationskoefficient. Pearsons korrelation för 

samtliga företag och för företag som genomför utdelning finns i bilaga 4 respektive 5. 

 

Standard multipel regression utförs då studien syftar till att förstå vår beroende variabel, 

utdelningsnivå, utifrån tillämpning av åtta oberoende variabler. Enligt Chatterjee och Simonoff 

(2013) och Pallant (2010) tillämpas multipel regression när studien ska visa förhållandet mellan 
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beroende variabeln och de oberoende variablerna, förutsäga för den beroende variabeln och när 

hypoteser skall testas. Därmed är detta ett lämpligt val för vår studie då samtliga skall utföras för 

studien. Modellen skall inte ses som en sann representation verkligheten enligt Chatterjee och 

Simonoff (2013), utan modellen bidrar med användbar representation av verkligheten. Antaganden 

som behöver uppfyllas för att utföra en standard multipel regression som ger en rättvisande bild av 

resultatet menar Pallant (2010) är följande. Urvalets storlek (generaliserbarhet), ingen 

multikollinearitet, inga outliers, normalitet, linjäritet, homoskedasticitet och oberoende residualer. 

Två regressioner utförs, ena för samtliga observationer och den andra för endast företag som år 

2014 utfört utdelning. Kontroll för antaganden genomförs för bägge regressioner. 

 

Antagandet för urvalets storlek uppfylls då vår studie undersöker hela populationen som i detta fall 

består av 139 observationer och åtta oberoende variabler. För endast företag som genomfört 

utdelning landar antalet observationer strax under 100, på 96. Antagandet för multikollinearitet 

undersöks delvis i Pearson korrelation, det vill säga den bivariata analysen, där problem med för 

höga korrelationer inte upptäcks för varken samtliga observationer (bilaga 4) eller den för endast 

utdelande företag (bilaga 5). Outliers sorteras bort i samband med bearbetandet av datan innan 

bivariata analysen och har därmed redan justerats (se bilaga 2 respektive 3). Antagandet för 

normalitet och linjäritet uppfylls således då dessa hänger ihop med outliers och undersöktes i 

samband med bl.a. ett spridningsdiagram. De sista två antagandena är homoskedasticitet och 

oberoende residualer. Homoskedasticitet uppmärksammas inte ur vårt dataset, dvs. studiens 

variabler har inte samma varians. Det är viktigt att homoskedasticitet inte upptäcks i data eftersom 

det annars kan ge inverkan på resultatet på ett missvisande sätt. Oberoende residualer kontrolleras 

samtidigt som normalitet, linjäritet och har inte uppvisat några överträdelser för antagandet. Detta 

gör att den data vi har är anpassad för ett chi2-test. 

 

Då antagandena är uppfyllda används ett test för chi2-värde. Detta test används för att kontrollera 

om observationer finns som överstiger det kritiska chi2-värdet. För vår studie är detta värde 26,12, 

då värdet ges av antal frihetsgrader som är antal oberoende variabler som studien tillämpat. Vi 

exkluderade alla observationer som översteg kritiska värdet i enlighet med Pallant (2010). 

Exkluderingarna finns i bilaga 2 för samtliga företag och bilaga 3 för företag som genomför 

utdelning. Sedan utförs den multipla regressionen. 
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3.2.6 Bortfall 

Bortfallet från samtliga inhämtade data innan statistiska testerna resulterar i att 38 företag 

exkluderas. Varav 23 företag är verksamma inom bank, finans och försäkringsbranschen. Dessa 

sorteras ut då de har andra motiv och regler att följa. Dessutom saknas data för tre företag i 

Eikon/Thomas Reuters datastream databas och data för 7 företag saknas i Retriever databas. Vid 

inhämtandet av styrelsedata saknas data för 5 företag varpå även dessa exkluderas.
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3.3 Operationalisering 

För att testa studiens teoretiska begrepp för att de uppfyller kraven för reliabilitet och validitet är det 

viktigt att tillämpa stabila mått för att mäta både den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna. Därmed följer en diskussion nedan för omvandlingen av de teoretiska begreppen för 

studien till empiriskt mätbara variabler. Måtten som tillämpas utgår från tidigare forskning.  

 

Beroende variabel: Direktavkastning 

Det finns flertalet mått för att mäta utdelningsnivån. Vi väljer att använda direktavkastning för att 

jämföra med de studier som är relevanta för oss. Däribland Chen, Leung och Goergen (2017), 

Pucheta-Martinez och Bel-Oms (2016) samt även studien på OMX Nasdaq Stockholm, som 

tillämpade andra oberoende variabler, av Ringborg och Dai (2016). Valet att undersöka 

utdelningnivån genom måttet direktavkastning minskar problem med skalor då detta mått är i 

procent. Det ger en rättvis bild av varje enskild observations jämförbarhet med resterande 

observationerna. Dessutom ger direktavkastning mer omfattande information om företaget i fråga 

enligt Fama och French (1988), detta då direktavkastning är ett mått som även innehåller 

information om framtiden. Börskursen som är en komponent i direktavkastning framräknas av 

Datastream (Eikon) och är börskursen den 7 april 2014. 

 

Direktavkastning = Utdelning per aktie/börskurs 

 

Oberoende variabel: Andel kvinnor i styrelsen 

Data gällande styrelsemedlemmars kön räknas om till andelar. Könsfördelningen mäts som hur stor 

andel av styrelsen som är kvinnor, där vi är intresserade av att se andelen kvinnor i styrelsen. Denna 

mätmetod används även i tidigare forskning på området, såsom Pucheta-Martinez och Bel-Oms 

(2016) och Byoun, m.fl. (2016).  

 

Andel kvinnor i styrelsen = antal kvinnor / antal styrelseledamöter 

 

Oberoende variabel: Andel oberoende styrelseledamöter 

Data för antalet oberoende styrelseledamöter räknas om till andelar. Antal oberoende 

styrelseledamöter dividerat med totalt antal styrelseledamöter i enlighet med studierna av Pucheta-

Martínez och Bel-Oms (2016), Yarram och Dollery (2015), Jiraporn, Kim och Kim (2011), Sharma 

(2011) och Setia-Atmaja, Tanewski och Skully. (2009). 

 

Andel oberoende styrelseledamöter = antal oberoende styrelseledamöter / antal styrelseledamöter 
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Oberoende variabel: Ålder på styrelseledamöter i styrelsen 

Ålder på styrelsen mäts som medelvärdet av ålder på styrelseledamöterna i styrelsen i linje med 

Byoun, m.fl. (2016) och Mosco (2013) studier. Möjligt är att beräkna på medianvärdet då det enligt 

statistisk metod är fördelaktigt vid få observationer och då antal styrelseledamöter i en styrelse 

under perioden är maximalt 15 skulle det gå att räkna med medianvärde istället. Det skulle troligtvis 

ge en bättre bild av normalåldern eftersom de i vissa styrelser var stor skillnad i ålder på 

styrelseledamöterna. Vi kunde däremot inte finna forskning som tillämpar denna beräkning av 

åldern och därmed valde vi att i vår studie utgå från tidigare forskningsstudier för att öka 

jämförbarheten i resultaten. 

 

Ålder på styrelseledamöter i styrelsen = ∑(ålder på styrelseledamot) / antal styrelseledamöter 

 

Oberoende variabel: Lönsamhet 

Det finns flera olika mått att använda för att mäta lönsamhet. En tidigare uppsats i Sverige av 

Ringborg och Dai (2016) tillämpar ROE (räntabilitet på eget kapital). Detta görs för att utesluta 

branschspecifika tendenser från att ge utslag på resultatet. Vi anser att detta val är väl motiverat 

men då vi vill särskilja oss från denna studie tillämpas måttet ROA (räntabilitet på totalt kapital). 

Argument för att tillämpa båda metoderna finns i tidigare forskning. Då syftet är att kunna jämföra 

vårt resultat med studier vi undersökt såsom Chen m.fl. (2017), Pucheta-Martinez och Bel-Oms 

(2016) samt He, m.fl. (2016) väljer vi att tillämpa samma mått dessa använt, dvs. ROA. Dessutom 

gör detta av vi urskiljer vår studie från den tidigare på samma område gjord av Ringborg och Dai 

(2016). 

 

Lönsamhet = Räntabilitet på totalt kapital = Resultat före finansiella kostnader / Totalt kapital 

 

Oberoende variabel: Skuldsättningsgrad 

Företagets skuldsättningsgrad mäts som skulder/totala tillgångar. Den främsta anledningen till att vi 

väljer detta mått istället för skulder/totalt kapital är för att kunna jämföra resultatet med den senaste 

forskningen inom området gjord av Chen m.fl. (2017) och av Pucheta-Martinez och Bel-Oms 

(2016). Dessa forskningsstudier har tillämpat samma mått. Vi ser även valet av mått som ett sätt att 

differentiera oss från den tidigare studie som granskat variabler som har ett samband med 

utdelningen i Sverige gjord av Ringborg och Dai (2016). 

 

Skuldsättningsgrad = Skulder / totala tillgångar 
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Oberoende variabel: Ålder på företaget 

Ålder på företaget mäts från och med företaget grundades likt studierna av He, Ng, Zaitas och 

Zhang (2016) och Tamimi och Takhtaei (2014).  

 

Ålder = Respektive år - År då företaget grundades 

 

Oberoende variabel: Storlek på företaget 

Storlek på företaget beräknas utifrån totala tillgångar vilket gör att det blir jämförbart med den 

senaste forskningen inom ämnet av Chen m.fl. (2017) samt Pucheta-Martinez och Bel-Oms (2016). 

Det finns alternativa sätt att mäta storleken, exempelvis marknadsandel, något som använts i 

Aymans (2015) artikel. Då vi inte har tillgång till den informationen anser vi det som mer relevant 

att tillämpa mått i enlighet med studier som är mer jämförbara med vår. För att vår data ska fungera 

i de statistiska testerna som genomförs logaritmeras data gällande storlek på företaget. 

 

Storlek på företaget = ln (Totala tillgångar)  

 

Oberoende variabel: Investeringsmöjligheter 

Det enda sättet vi hittar för att mäta investeringsmöjligheter i studier som liknar vår är genom 

Tobins Q, det styrks av Erickson och Whited (2012) som hävdar att Tobins Q är ett av de vanligaste 

sätten att mäta annars icke observerbara investeringsmöjligheter. Tobins Q används även av Chen 

m.fl. (2017) vilket gör att vi kan jämföra resultatet med dessa. Uträkningen av Tobins Q sker genom 

att dividera börsvärdet med de totala tillgångarna subtraherat med det bokförda kapitalet hos 

företaget. Ju högre resultat, desto mer investeringsmöjligheter anses företaget ha. Vi använder oss 

därmed av samma uträkning som Chen m.fl. Den tidigare svenska studien av Ringborg och Dai 

(2016) tillämpar Tobins Q som börsvärde dividerat med totala tillgångar. Då vi använder en annan 

uträkning ser vi detta som ett sätt att särskilja oss från denna studie och ett sätt att kunna jämföra 

resultatet med resultaten från studien i USA från Chen m.fl. (2017). För att vår data ska fungera i de 

statistiska testerna som genomförs logaritmeras den. 

 

Investeringsmöjligheter = Tobins Q = ln (Börsvärde / (bokförda tillgångar-bokfört kapital)) 
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3.4 Kvalitetskriterier 

Vår studie utformas som en tvärsnittsstudie då intresset ligger i att undersöka flera fall och 

variationerna för en viss tidpunkt, i enlighet med det Bryman och Bell (2013) beskriver som en 

tvärsnittsdesign. Då vi vill undersöka samband mellan variabler är tvärsnittsstudie ett bra val. De 

begränsningar som metoden innefattar förklaras i avsnittet metodkritik.  

 

3.4.1 Validitet  

Enligt Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidson (2003) kan det inom kvantitativ forskning 

uppstå problem med att en studie mäter fel saker. Vidare beskriver de att kriteriet validitet kan 

avgöra om en studies slutsats är sammanhängande och relevant. För att säkerställa validiteten i 

denna studie väljs måtten som tillämpas för att mäta begreppen noga ut med stöd från tidigare 

empirisk forskning. Begreppsvaliditet som Bryman och Bell (2013) beskriver finns därmed i 

studien då forskning visar på signifikanta resultat där de tillämpar mått för begreppen som vår 

studie också väljer att använda. Då väl beprövade mått används i vår studie, som även används i 

forskningsartiklar publicerade i högt meriterade vetenskapliga tidskrifter anser vi att måtten mäter 

det de är tänkta att göra. För att stärka den interna validiteten, med andra ord för att veta att måtten 

är kausala, utesluts de finansiella företagen. Extern validitet uppfylls då studien insamlat data för 

hela populationen, dvs. alla börsnoterade företag på OMX Stockholm i Sverige, därmed uppstår 

inga problem med generalisering. Enligt Bryman och Bell (2013) är generaliserbarhet viktigt för att 

extern validitet skall uppnås. Viktigt att påpeka är att studiens resultat inte skall generaliseras utan 

är ämnad för att kunna jämföra med liknande studier i andra länder. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver även ekologisk validitet som en av de huvudsakliga typerna av 

validitet. Denna syftar till att visa huruvida en studie går att tillämpa i praktiken. Här kan studien 

vara till nytta för att skapa ett värde för aktieägare samt investerare, eftersom vår uppsats kan bidra 

till förståelse för vilka variabler som påverkar utdelningen. Vår uppsats kan även bistå med kunskap 

till den aktuella debatten angående jämställdhet. Validiteten anses således hålla en god nivå för 

studien och under avsnittet för metodkritik, i linje med Torsten Eriksson och Hultman (2014), stärks 

studiens validitet då poängteringar för brister förklaras. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten är viktigt för att en studies resultat skall kunna anses ge pålitliga och stabila resultat 

förklarar Bryman och Bell (2013) och Patel och Davidson (2003). Reliabilitet är aktuell vid 
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utförandet av kvantitativa studier för att få vetskap om resultatet påverkas av slumpmässiga och 

tillfälliga orsaker. Denna studie utförs på en observationsperiod som är vald för att inte påverkas 

nämnvärt av någon finanskris. Detta för att undersökningen inte ska få missvisande resultat gällande 

de olika variablerna. Då variablerna ändå antas variera över tid kan det därmed bli intressant att se 

framtida forskning som mäter liknande aspekter. En annan aspekt av reliabilitet är den interna 

reliabiliteten enligt Bryman och Bell (2013). Vi anser att den interna reliabiliteten är hög då 

indikatorerna som tillämpats är väl grundade begrepp som operationaliseras i en mängd 

forskningsstudier däribland Pucheta-Martinez och Bel Oms (2016) samt Chen, Leung och Goergen 

(2017).  

 

3.4.3 Replikerbarhet 

Som Bryman och Bell (2013) förklarar önskas generellt att resultat inom forskning i minsta mån 

möjligt påverkas av forskarens värderingar och egenintressen för att i så stor utsträckning som 

möjligt göra studien objektiv vilket underlättar replikerbarheten. Replikerbarheten hanteras därmed 

genom att med stor detaljrikhet för studiens genomförande förklara tillvägagångssätten. I vår studie 

bearbetas detta därmed till störst möjliga mån genom att fånga studiens samtliga moment. Från 

datainsamling, exkluderingar, bortfall till forskningens ansats och empiriska utförande. I detta 

metodkapitel motiveras och förklaras samtliga aspekter i studien nödvändiga för replikering. 

Replikerbarhet ligger nära sammankopplat till reliabiliteten då det behandlar till hur hög grad en ny 

studie kan ge likvärdigt resultat som även Bryman och Bell (2013) beskriver. I vår mening är 

studien genomförd och förklarad på ett sådant sätt så att replikering kan utföras. Alla exkluderingar 

finns samtliga dokumenterade i bilaga 1, 2 och 3 för studien och tillvägagångssätten för de företag 

som observerats är väl beskrivna. Däremot anser vi det som mer lämpligt att utföra studien på en 

mer omfattande nivå, både observationerna till antal och även med fler begrepp inkluderade för att 

undersöka sambanden. Då endast ett år undersökts har ingen inflationsjustering behövt göras vilket 

innebär att måtten är mer stabila vilket bidrar till större reliabilitet och regelrätta mått som Patel och 

Davidson (2003) beskriver. Framförallt påverkas även replikerbarheten i denna aspekt om studien 

utförts över tid utan att inflationsjustera, något som Torsten Eriksson och Hultman (2014) och 

Bryman och Bell (2013) antyder.  
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3.5 Metodkritik 

Den kritik som riktas mot vår metod är framförallt att vi använt förhållandevis få mått. Andra 

liknande studier har använt fler mått på utdelningsnivån. Exempelvis har Chen, Leung och Goergen 

(2017) använde 5 olika mått för utdelningsnivå. Vår tidsperiod är begränsad till endast ett år vilket 

gör att specifika förhållanden under just denna period skulle kunna påverka resultatet. Hade 

paneldata tillämpats där jämförelse och utveckling över flera år undersöks, anser vi att resultaten 

gett ett större informationsinnehåll. Dessutom tillämpar flera studier flertalet statistiska metoder och 

tester på insamlade data vilket vi även anser bidrar till större tillförlitlighet. Detta kan tänkas vara 

bristfälligt i vår studie. Då undersökningen utförs på senast möjliga data undviker studien i största 

möjliga mån påverkan från finanskrisen, år 2008–2009, vilket annars kunnat bidra till missvisande 

resultat.  

 

Då Eikon/Thomas reuters datastream databas nyttjas uppmärksammas några av de begränsningar 

som Bryman och Bell (2013) beskriver för sekundärdata. Däribland begränsningen i att vi inte var 

bekanta med att använda databasen vilket bidrog till att det tog längre tid att hämta de data vi sökte 

och att vissa av variablerna som studien ska undersöka saknas i databasen vilket innebar att de 

behövdes fler källor för inhämtandet av information. Retriever databas samt “Styrelser och 

revisorer, i Sveriges börsföretag” av Fristedt, Larsson och Sundqvist (SIS ägarservice AB) hanteras 

i studiens datainsamlingsfas. Förutom detta vill vi poängtera att sekundärdata som hämtas från 

“Styrelser och revisorer, i Sveriges börsföretag” matades in manuellt i ett exceldokument, varpå risk 

för enstaka felregistreringar kan ha uppstått. Ett antal företag saknade delar av sin styrelsedata efter 

insamlingen. I dessa fall hämtas data manuellt i varje enskild årsredovisning. 

 

Kritik riktas till vår avgränsning i studiens uppstartsfas då grundtanken var att tillämpa paneldata 

och kunna jämföra åren 2010–2014. Då idén från början var denna genomfördes en avgränsning för 

företag som blev börsnoterade efter år 2010 eller företag som avnoterats inom perioden 2010–2014 

då vi ville studera företag som var börsnoterade under hela observationsperioden. Hade vi studerat 

de flertalet år vi från början planerat hade studien dessutom kunnat ge information om trender vilket 

vi inte kan nu då vi endast studerar år 2014. Dessutom har företag som fusionerats, delats eller på 

annat sätt inte varit ett och samma företag under perioden exkluderats. Då vi sedan blev tvungna att 

begränsa studien till endast ett år blev därmed denna avgränsning inte längre motiverad men data 

hade redan korrigerats och sorterats ut. Dessutom har ett företag endast en A-aktie i början av 

perioden medan de i slutet av perioden även har en B-aktier som är mer omsatt än A-aktien, vi 

valde även att utesluta detta företag innan vi ändrade studien till endast år 2014. Vidare riktas kritik 

till det faktum att vi utöver den styrelseinformation som nyttjas i studien även har information 
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tillgänglig för antal utländska styrelseledamöter (utan svenskt pass), antal styrelseledamöter i 

styrelsen, kön på VD respektive styrelseordförande samt om VD satt i styrelsen eller inte. Denna 

data skulle kunna tillämpas för att göra studien mer omfattande då den redan samlats in.  

 

Valet att tillämpa tvärsnittsstudie har vissa begränsningar där Bryman och Bell (2013) lyfter fram 

problemen med att det då inte går att uttala sig något om tidsmässig utveckling eller samband 

mellan variablerna. Tvärsnittsstudier har ofta brister i den interna validiteten då det är svårt att dra 

kausala slutsatser från dessa studier förklarar Bryman och Bell (2013). Därmed är detta till nackdel i 

vår metod för studien.  
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Kapitel 4: Empiri 

I detta kapitel hanteras och undersöks studiens empiriska del och resultaten av data presenteras. 

Resultat för oberoende variablernas samband med den beroende variabeln förklaras i kontext till 

signifikans, förklaringsgrad och övrig relevant information gällande vår data. Data från år 2010–

2014 presenteras under deskriptiv statistik medan data från år 2014 undersöks vidare i bivariat 

analys och regressionsanalys, där dessa är uppdelade i två resultat, det ena för samtliga företagen 

och det andra för företagen som genomförde utdelning det året. 

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Utifrån de totalt 740 observationer som görs är den genomsnittliga skuldsättningsgraden för 

företagen 48,69 % där medianen var 50,9 %. Observationen med lägst skuldsättningsgrad hade 4,5 

% och den med högst skuldsättningsgrad hade 98,32 %. Standardavvikelsen är här 18,54 %. 

Företagens storlek varierar där det medelstora företaget har tillgångar på cirka 2 500 000 000 

kronor, den största observationer som görs är på 382 896 000 000 kronor och den minsta på 26 541 

000 kronor. Åldern på företagen varierar från 12 till 117 år (räknat utifrån 2017), sett till alla 

observationer var medelåldern 38,6 år och medianen 25 år. Tobins Q dvs. vårt mått för 

investeringsmöjligheterna, varierar från 0,092 till 78,988 med ett medelvärde på 4,613 och en 

median på 1,719. Bland styrelserna finns både observationer med 100 % oberoende 

styrelseledamöter och 0 % oberoende styrelseledamöter, medelvärdet var här 65,1 % och medianen 

67 %. Den genomsnittliga styrelsen har en medelålder på 56 år där samma tal gäller för medianen. 

Observationen med lägst medelålder är 44 år, högst är 69 år och standardavvikelsen är här 3,8 år. 

 

Andelen kvinnor i styrelser är räknat från alla observationer i medelsnitt 23,81 %, medianen var 22 

%. Den lägsta andelen är 0 % och den högsta 60 %. Standardavvikelsen är här 12,28 %. 

Medelsnittet år 2010 är 20,36 % och ökade till 26,08 % i slutet av perioden. Under varje år noteras 

den högsta observationen till 60 %, vilket/vilka företag det som står för den högsta observationen 

varierar dock. Vid exkludering av de företag som inte genomförde utdelning under hela perioden 

var medelsnittet för andel kvinnor i styrelser 26,19 % och medianen 25 %. Även här finns en 

ökning av då andelen kvinnor i medelsnitt år 2010 är 22,33 % medan den år 2014 är 29,09 %. Se 

diagram nedan för statistik per år. 
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Medelsnittet för utdelningsnivån för alla observationer är 2,37 %. Medianen för utdelningsnivån är 

2,26 %, att den skiljer sig från genomsnittet beror på att ett fåtal observationer sticker ut med 

utdelningsnivå på upp till 18,15 %. Utdelningsnivån följer under åren ingen tydlig trend, även vid 

beräkning av median. Som visas i diagrammet nedan är utdelningsnivåns medelvärde som högst år 

2012 på 2,91 %. Under alla år är ca 31 % av observationerna på 0 %, dvs. att ingen utdelning sker. 

Antalet observationer för företag som genomför utdelning är under åren 102 (2010), 104 (2011), 

106 (2012), 100 (2013) och 99 (2014). Medelsnittet och medianen för dessa syns på diagrammet 

nedan. Företagen som genomför utdelning under samtliga år var 81 (55 % av alla företag). För 

dessa låg medelvärdet för utdelningsnivå (alla år inräknade) på 3,46 % medan medianen var 3,31 %. 

Även med endast dessa företag inräknade ser statistiken liknande ut. 
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4.2 Analys av samtliga företag år 2014 

Nedan följer en bivariat analys och regressionsanalys för samtliga företag år 2014. 

 

4.2.1 Bivariat analys 1 

Studien tillämpar bivariat analys för att se styrkan och riktningen av variablernas samband. Sedan 

kontrolleras för multikollinearitet, för att ingen variabel skall mäta samma sak. Dessutom undersöks 

om relationen är signifikant, dvs. att sambandet med liten sannolikhet beror på slumpen. I tabellen 

nedan för korrelationerna observeras ingen multikollinearitet och för lönsamhet och ålder på 

företaget har detta en korrelation med utdelningsnivån som är signifikant på 1 %-nivån. 

 

 

Direktavkastning (Beroende 

variabel) 

Pearson 

Korrelation 

1 

Andel kvinnor i styrelsen Pearson 

Korrelation 

0,128 

 Sig. (2-tailed) 0,134 

Andel oberoende 

styrelseledamöter 

Pearson 

Korrelation 

0,07 
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 Sig. (2-tailed) 0,41 

Ålder på styrelseledamöter Pearson 

Korrelation 

-0,112 

 Sig. (2-tailed) 0,189 

Lönsamhet Pearson 

Korrelation 

,241** 

 Sig. (2-tailed) 0,004 

Skuldsättningsgrad Pearson 

Korrelation 

0,069 

 Sig. (2-tailed) 0,417 

Storlek på företaget Pearson 

Korrelation 

,292** 

 Sig. (2-tailed) 0 

Ålder på företaget Pearson 

Korrelation 

0,161 

 Sig. (2-tailed) 0,058 

Investeringsmöjligheter Pearson 

Korrelation 

0,006 

 Sig. (2-tailed) 0,943 

N=139 *Signifikansnivå 5% **Signifikans-

nivå 1% 
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4.2.2 Regressionsanalys 1 

Efter det att korrelationerna undersökts utförs en multipel regressionsanalys för att testa sambandet 

mellan utdelningsnivå och de oberoende variablerna. Sedan tidigare är antagandena för multipel 

regression uppfyllda för att säkerhetsställa att testet är lämpligt och att vår data är anpassad för 

testet. Vid regressionen efter exkluderingar som förklaras i metodavsnittet (kapitel 3) återstår 139 

företag. Regressionen uppvisar en förklaringsgrad på 0,143 vilket innebär att 14,3 % av variansen 

för utdelningen kan förklaras av modellen. Regressionsmodellen är statistiskt signifikant på 1 %-

nivån, vilket innebär att det med 99 % säkerhet går att säga att resultatet inte beror på slumpen. 

Betavärden för samtliga variabler presenteras nedan i tabellen “Coefficients”. Beta visar 

variablernas unika bidrag till att förklara den beroende variabeln, utdelningsnivå. Här noteras att 

den oberoende variabeln lönsamhet ger störst unikt bidrag. 

 

Vidare visar regressionen att endast en av våra oberoende variabler är signifikant, vilket är 

lönsamhet på 5 % signifikansnivå. Resterande resultat är det en stor risk att dessa endast beror av 

slumpen.  

 

Model 

Summary 

    

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the estimate 

1 0,379 0,143 0,089 1,877643995 

 

Coefficients 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

 B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1,273 2,976  0,428 0,67 

Andel kvinnor i styrelsen 0,183 1,345 0,012 0,136 0,892 

Andel oberoende 0,609 0,812 0,064 0,75 0,454 
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styrelseledamöter 

Ålder på 

styrelseledamöter 

-0,064 0,044 -0,125 -1,45 0,149 

Lönsamhet 0,063 0,032 0,217 1,988 0,049 

Skuldsättningsgrad 0,686 1,536 0,058 0,447 0,656 

Storlek på företaget 0,474 0,25 0,207 1,895 0,06 

Ålder på företaget 0,006 0,007 0,088 0,878 0,382 

Investeringsmöjligheter 0,094 0,66 0,021 0,142 0,887 

 

För den enda variabeln som är signifikant, dvs. lönsamhet, är B-koefficienten 0,063. Detta betyder 

att om lönsamheten ökar(minskar) med en procentenhet ökar(minskar) utdelningen med 0,063 

procentenheter, när alla andra variabler är konstanta. 

 

Descriptive statistics 

 Mean Std. 

Deviation 

Utdelningsnivå 

(Beroende variabel) 

2,287647059 1,967751202 

Andel kvinnor i 

styrelsen 

0,2628 0,12947 

Andel oberoende 

styrelseledamöter 

0,6521 0,20839 

Ålder på 

styrelseledamöter 

56,821 3,82951 

Lönsamhet 8,2238 6,81359 
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Skuldsättningsgrad 0,501980664 0,166405013 

Storlek på företaget 6,544401861 0,860764469 

Ålder på företaget 41,551 29,4882 

Investeringsmöjligheter 0,256670263 0,443396127 

 

4.3 Analys av företag som genomfört utdelning år 2014 

Nedan följer bivariat analys och regressionsanalys enbart för företagen som år 2014 genomfört 

utdelning.  

 

4.3.1 Bivariat analys 2 

Precis som för bivariata analysen för samtliga företag år 2014 utförs en likadan analys för företagen 

som genomfört utdelning år 2014, dvs. icke utdelande företag exkluderas i detta avsnitt. För att 

undersöka informationsinnehållet vi erhåller för denna grupp av företag. I tabellen nedan för 

korrelationerna observeras ingen multikollinearitet och lönsamhet är korrelerad med utdelningsnivå 

med en signifikans på 5 %-nivån. 

 

Direktavkastning (Beroende 

variabel) 

Pearson 

Korrelation 

1 

Andel kvinnor i styrelsen Pearson 

Korrelation 

0,025 

 Sig. (2-tailed) 0,811 

Andel oberoende 

styrelseledamöter 

Pearson 

Korrelation 

0,123 

 Sig. (2-tailed) 0,231 

Ålder på styrelseledamöter Pearson 

Korrelation 

-0,146 

 Sig. (2-tailed) 0,156 



 

52 

Lönsamhet Pearson 

Korrelation 

,206* 

 Sig. (2-tailed) 0,044 

Skuldsättningsgrad Pearson 

Korrelation 

-0,116 

 Sig. (2-tailed) 0,259 

Storlek på företaget Pearson 

Korrelation 

-0,005 

 Sig. (2-tailed) 0,96 

Ålder på företaget Pearson 

Korrelation 

-0,048 

 Sig. (2-tailed) 0,639 

Investeringsmöjligheter Pearson 

Korrelation 

0,103 

 Sig. (2-tailed) 0,317 

N=96 *Signifikansnivå 5% **Signifikansnivå 

1% 

 

 

4.3.2 Regressionsanalys 2 

Efter det att korrelationerna undersökts utförs en multipel regressionsanalys för att testa sambandet 

mellan utdelningsnivå och de oberoende variablerna för företagen som genomfört utdelningar år 

2014. Sedan tidigare är antagandena för multipel regression kontrollerade även för denna 

uppsättning data för att säkerhetsställa att testet är lämpligt och att vår data är anpassad för testet. 

Vid regressionen efter exkluderingar som förklarats i metodavsnittet återstår 96 företag. Regression 

uppvisar en förklaringsgrad på 0,105 vilket innebär att 10,5 % av variansen för utdelningen kan 

förklaras av modellen. Regressionsmodellen är inte signifikant då signifikansnivå överstiger 5 % 

nivån. Detta innebär att modellen med stor sannolikhet beror på slumpen. Därmed är det inte 

relevant att undersöka hur stort bidrag någon av de oberoende variablerna ger.  
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,323 0,105 0,02 1,440543222 

 

 

Coefficients 

 Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

 B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 5,814 2,738  2,123 0,037 

Andel kvinnor i 

styrelsen 

-0,371 1,418 -0,028 -0,261 0,794 

Andel oberoende 

styrelseledamöter 

1,053 0,798 0,139 1,319 0,191 

Ålder på 

styrelseledamöter 

-0,07 0,039 -0,192 -1,782 0,078 

Lönsamhet 0,051 0,042 0,172 1,212 0,229 

Skuldsättningsgrad -1,25 1,545 -0,133 -0,809 0,421 

Storlek på företaget 0,144 0,244 0,079 0,592 0,555 

Ålder på företaget -0,001 0,006 -0,02 -0,16 0,873 

Investeringsmöjligheter 0,053 0,842 0,013 0,063 0,95 
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Kapitel 5: Diskussion 

I denna del diskuteras studiens empiriska resultat och de tidigare presenterade teorierna och 

forskningen från kapitel 2. Studiens hypoteser behandlas och diskuteras utifrån 

regressionsanalysen. Diskussionen är uppdelad i två avsnitt där första delen hanterar de empiriska 

resultaten för samtliga företag år 2014 och den andra delen behandlar enbart företagen som 

genomfört utdelning under år 2014. 

 

5.1 Samtliga företag år 2014 

Här diskuteras resultaten från regressionsanalys 1. Vi jämför våra resultat med den tidigare 

forskning som beskrivits och de olika teorier som finns angående de respektive oberoende 

variablernas samband med den beroende variabeln. 

 

Studiens regressionsmodell för samtliga företag har en förklaringsgrad på 14,3 % varav anpassad 

förklaringsgrad på 8,9 %. Det betyder att 14,3 % av variationen på utdelningsnivån kan förklaras 

genom vår studies oberoende variabler. Den anpassade förklaringsgraden tar hänsyn till antalet 

oberoende variabler som studien tillämpat och indikerar att det finns ytterligare variabler som kan 

hjälpa till med att förklara vår beroende variabel, utdelningsnivå, som inte finns inkluderade i 

studien. Med anledning av detta lyckas studien fånga en del av förklaringen bakom utdelningsnivån, 

men inte allt. Modellen är statistiskt signifikant på 1 % nivån. 

 

5.1.1 Andelen kvinnor i styrelsen 

Hypotes 1: Andelen kvinnor i styrelsen har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Andel kvinnor i styrelsen har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Den tidigare forskningen om samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och utdelningsnivån har 

ingen överensstämmande bild då olika studier visar olika resultat. Teoretiskt sett hävdar Pechersky 

(2016) att en diversifierad styrelse minskar konflikten mellan aktieägare och styrelse vilket då ska 

resultera i en högre utdelningsnivå. Trots detta kommer Chen m.fl. (2017) samt Moscu (2013) fram 

till att ingen korrelation finns mellan andelen kvinnor i styrelsen och utdelningsnivån. Byoun m.fl. 

(2016) och Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) drar däremot slutsatsen att en positiv korrelation 

existerar mellan dessa variabler. Då vår regressionsanalys inte visar ett signifikant resultat för andel 

kvinnor i styrelsen och utdelningsnivån kan inte nollhypotesen förkastas. Detta betyder dock inte att 

hypotesen stämmer utan endast att den inte kan förkastas. Då studien av Chen m.fl. (2017) är mest 
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jämförbar med vår studie tror vi att ett signifikant resultat som visar att dessa variabler inte har 

något samband kan tänkas vara mer rimligt utfall om studien utförs på nytt. 

 

Eftersom signifikans inte uppnås i vår regression är det intressant med fortsatt forskning på 

området. Då Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016) samt Byoun m.fl. (2016) visar en positiv 

korrelation ser vi det som ett möjligt utfall i Sverige. Intressant skulle vara att analysera andelen 

kvinnor i styrelser djupare eftersom andelen ökat under perioden år 2010–2014. Ett signifikant 

resultat skulle då kunna ge en bild av hur utdelningarna skulle kunna se ut i framtiden om andelen 

kvinnor i styrelser fortsätter att öka. Således återstår till framtida forskning att se om kvinnliga 

styrelseledamöter i Sverige kan bidra med positiva effekter på företagets styrning och minskandet 

av agentkostnader och liknande som Jensen och Meckling (1976) agentteori i empiriska studier 

förknippades med. Även Pechersky (2016) lyfter fram vikten och fördelarna med en diversifierad 

styrelse, där bland annat könsfördelningen är ett sätt att diversifiera. Detta kan i sådant fall bidra till 

ökad jämställdhet på arbetsmarknaden om mer forskning visar fördelarna med att ta in en mer 

diversifierad styrelse. 

 

5.1.2 Andelen oberoende styrelseledamöter 

Hypotes 2: Andelen oberoende styrelseledamöter har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Andel oberoende styrelseledamöter har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Den tidigare forskningen för andel oberoende styrelseledamöter visar enhälligt en positiv 

korrelation med utdelningen (Sharma, 2011; Pucheta-Martínez och Bel-Oms, 2016; Yarram och 

Dollery, 2015; Jiraporn m.fl., 2011; Setia-Atmaja m.fl., 2009; Adams och Ferreira, 2007; La Porta 

m.fl., 2000). Då denna variabel inte får signifikans i regressionsanalys 1 kan inte nollhypotesen 

förkastas och slutsatser kan heller inte dras gällande samband mellan andel oberoende 

styrelseledamöter och utdelningsnivån. Då all tidigare forskning pekar i samma riktning har vi dock 

svårt att tänka oss att resultatet skulle skilja sig i Sverige från de andra länderna. Viktigt att 

poängtera är att storleken på utdelningen inte behöver betyda att ett företag går bättre. Bhagat och 

Black (2002) har inte kunnat visa att vinsten blir högre för företag med fler oberoende 

styrelseledamöter. Det betyder att även om tidigare forskning tydligt visar på en positiv korrelation 

mellan andel oberoende styrelseledamöter och utdelningsnivån, behöver detta inte innebära att 

företagen med stor andel oberoende styrelseledamöter presterar bättre. Pechersky (2016) menar 

dock i sin studie att oberoende styrelseledamöter har en positiv inverkan på företags prestationer, 

varpå det råder delade resultat för om företags prestationer influeras av andelen oberoende 

styrelseledamöter. Ett negativt samband anses kunna existera enligt agentteorin (Jensen och 
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Meckling, 1976) däremot, då teorin hävdar att andelen oberoende styrelseledamöter är substitut med 

utdelningsnivå, då bägge anses vara verktyg som minskar agentkostnaderna som även Bathala och 

Rao (1995) instämmer i. Mer forskning ser därmed ut att krävas för att kunna dra några generella 

slutsatser, där vår studie lämnar ytterligare ett frågetecken till ämnet och om samband kan tänkas 

existera. 

 

5.1.3 Ålder på styrelseledamöter 

Hypotes 3: Styrelseledamöternas ålder har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Styrelseledamöternas ålder har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Som visas i studiens referensram finns det ytterst begränsad forskning på om medelåldern i 

styrelsen har något samband med utdelningen. I forskning från Byoun m.fl. (2016) och Moscu 

(2013) visar resultaten på en positiv korrelation mellan medelålder i styrelsen och utdelningsnivån. 

Dessvärre visar vår regressionsanalys, även här, ingen signifikans i resultatet vilket gör att det inte 

går att dra några slutsatser på om ett sådant samband kan finnas i Sverige. Med anledning till den 

begränsade forskningen på området är det intressant med forskning på medelålder i styrelse för 

Sverige och även i andra länder för att kunna dra några slutsatser om styrelseledamöternas ålder har 

någon inverkan.  

 

Då äldre styrelseledamöter tenderar att vara mer riskaverta enligt Nguyen och Nakano (2012) och 

Baran och Forst (2015), påverkar det företaget negativt. På grund av faktumet att företag med större 

investeringsmöjligheter, enligt bland annat Fatemi och Bildik (2012) och livscykelteorin 

(DeAngelo, DeAngelo & Stulz, 2006), i mindre grad använder utdelning misstänker vi att ålder på 

styrelseledamöter skulle kunna visa en positiv korrelation med utdelningsnivån. På grund av att vår 

regressionsanalys 1 inte kan ge ett signifikant resultat kan vi inte förkasta någon av hypoteserna. 

 

5.1.4 Lönsamhet  

Hypotes 4: Företagets lönsamhet har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Företagets lönsamhet har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Inom den tidigare forskningen indikeras starkt för att lönsamhet har en positiv korrelation med 

utdelningsnivån. Inom teorin från DeAngelo, DeAngelo och Stulz (2006), Lintner (1956) och Fama 

och French (1998) och även i praktiken med Denis och Osobov (2008), Pucheta-Martínez och Bel-

Oms (2016), He m.fl. (2016), Nissim och Ziv (2001) samt Benartzi m.fl. (1997). De studier som 



 

57 

undersökt Sverige är kandidatuppsatser där Hellström och Inagambaev (2012) inte hittar någon 

korrelation medan Svensson och Thorén (2015) uppvisar en positiv korrelation. I vår genomgång av 

tidigare forskning ser lönsamhet ut att vara den variabel som enskilt har störst samband med 

utdelningen.  

 

I regressionsanalys 1 får lönsamhet en positiv korrelation med utdelningsnivån med en signifikans 

på 5 %-nivån. Det enda som motsäger detta är irrelevansteorin men då den teorin inte är fullt 

tillämplig i praktiken är det väntat att få detta resultat. Det betavärde som regressionsanalys 1 visar 

är att om ett företag lyckas öka(minska) vinsten med 1 procentenhet ökar(minskar) utdelningen med 

0,063 procentenheter. Lönsamhet bidrar till modellens totala förklaringsgrad med 2,66 %. På grund 

av det positivt signifikanta resultatet förkastas vår nollhypotes. Att sambandet är positivt tror vi har 

att göra med att en större möjlighet för utdelning finns när företaget är lönsamt samt att företaget ser 

utdelning som gynnsamt för börsvärdet. Detta både för att det enligt “Bird-in-hand” teorin (Lintner, 

1956) gör investerarna nöjda, men även enligt signalteorin (Bhattacharya, 1979) då detta signalerar 

om en fortsatt positiv framtid. Samtliga teorierna gav dessutom en entydig bild av ett positivt 

samband. Livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006) då högre lönsamhet är förknippat 

med företag som är i mognadsstadiet och därmed funnits på marknaden längre som uppvisar 

stabilare resultat, vilka därmed har färre investeringsmöjligheter och därmed delar ut mer av sitt 

kassaflöde. Agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) då företag med högre lönsamhet antas ha 

högre utdelningsnivå för att minska agentkostnader. Vår studie lämnar därmed ytterligare stöd för 

samtliga teorier som beskrivs i detta arbete. 

 

5.1.5 Skuldsättningsgrad 

Hypotes 5: Skuldsättningsgrad har ett negativt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Företagets skuldsättningsgrad har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Enligt de teorier som presenterats ser skuldsättningsgraden ut att ha ett negativt samband med 

utdelningen enligt Ross (1977), Easterbrook (1984) samt Jensen och Meckling (1976). Hillier m.fl. 

(2013), Bhattacharya (1979) samt Miller och Rock (1985) framhäver även att utdelning ger en 

indikation för aktieägarna att framtida vinster är att vänta.  

 

Om vi bortser från de studier som genomförts på utvecklingsländer visar Gill m.fl. (2010) att 

skuldsättningsgrad inte har någon relation med utdelningen. Myers och Bacon (2004) samt Eckbo 

och Verma (1994) visar att skuldsättningsgraden korrelerar positivt med utdelningen medan 

Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016), Byoun m.fl. (2016), Sharma (2011), Jiraporn m.fl. (2011), 
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Aggarwal och Kyaw (2010) samt de Miguel m.fl. (2005) har belägg för en negativ korrelation. Både 

tidigare forskning och teorier har inte lämnat belägg som tyder på något enhälligt svar för 

sambandet mellan skuldsättningsgrad och utdelningsnivå. Vår studie visar ingen signifikant 

korrelation för variablerna i regressionsanalys 1 och därmed kan inte några slutsatser dras för 

svenska börsnoterade företag vad gäller samband mellan företags skuldsättning och utdelningsnivå. 

Därmed kan vi varken bekräfta eller förkasta någon hypotes. 

 

Vi ser det som fortsatt intressant att se om och hur sambandet mellan variablerna skulle tänkas se ut 

i Sverige. Då svenska börsnoterade företag har strikta regler att följa för att skydda aktieägarnas 

intressen (Justitiedepartementet, 2004; bolagsstyrning.se) och då teorier och forskning pekar på att 

en substitutionseffekt kan uppstå mellan skuldsättning och utdelningsnivå då företaget vill minska 

agentkostnader (Jensen och Meckling, 1976). På grund av tidigare nämnda restriktioner och regler 

för Sverige skulle det därmed vara lärorikt att se om agentkostnader dels är lägre än andra länder 

med anledning av reglerna (Justitiedepartementet, 2004; bolagsstyrning.se) som finns där Fatemi 

och Bildik (2012) menar att länders rättssystem påverkar utdelningsnivån.  

 

5.1.6 Ålder på företaget 

Hypotes 6: Ålder på företaget har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Ålder på företaget har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Ålder på företaget är teoretiskt sett positivt korrelerat med utdelningen enligt DeAngelo, DeAngelo 

och Stulz (2006), DeAngelo och DeAngelo (2006), Grullon m.fl. (2002) och Fama och French 

(1998). Även de som studerat hur sambandet är i praktiken, dvs. Fama och French (2001), Denis 

och Osobov (2008), Tamimi och Takhtaei (2014) samt He m.fl. (2016) har samtliga kommit fram 

till att ålder på företaget har en positiv korrelation med utdelningsnivån. Regressionsanalys 1 i vår 

studie visar trots den tidigare forskningen inte någon signifikant relation mellan ålder på företaget 

och utdelningsnivå vilket gör att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Det innebär att vår modell inte 

säger något om samband mellan ålder på företag och utdelningsnivån. Vi tror dock, utifrån både de 

teorier och tidigare forskning som nämnts, att äldre företag i större grad använder utdelning och att 

dessa har en högre utdelningsnivå jämfört med nystartade och unga företag i Sverige, då både 

livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006) och agentteorin (Jensen och Meckling, 

1976) starkt tyder på att ett sådant samband existerar. Eftersom vår modell misslyckas med att 

förklara något sådant samband är det intressant att fundera på vad det kan bero på.  
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5.1.7 Storleken på företaget 

Hypotes 7 Storlek på företaget har ett positivt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Storlek på företaget har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Storlek på företag har teoretiskt sett en positiv korrelation med utdelningsnivån enligt Jensen 

(1986). Sett till den tidigare, mest aktuella, forskningen menar Gupta (2012), Shamsabadi m.fl. 

(2016), Pucheta-Martínez och Bel-Oms (2016), Chen m.fl. (2017) och He m.fl. (2016) att storlek på 

företag korrelerar positivt med utdelningsnivån. Således uppvisas inga avvikande resultat för 

sambandet. Regressionsanalys 1 visa inget signifikant resultat när det gäller storlek på företag. Då 

resultatet inte är signifikant kan heller inte några slutsatser dras om hur storlek på företagen 

påverkar utdelningsnivån och vi kan därmed inte förkasta vår nollhypotes. Då den tidigare 

forskningen och både agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) samt livscykelteorin (DeAngelo, 

DeAngelo och Stulz, 2006) ser ut att vara enig antas att ett liknande resultat vara möjligt även i 

Sverige. Vidare forskning på området anses behövas för att ge en större inblick i om ett potentiellt 

samband kan tänkas existera. 

 

5.1.8 Investeringsmöjligheter 

Hypotes 8: Företagets investeringsmöjligheter har ett negativt samband med utdelningsnivån. 

Nollhypotes: Företagets investeringsmöjligheter har inget samband med utdelningsnivån. 

 

Teoretiskt sett i signalteorin (Bhattacharya, 1979), agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och 

livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006), ser stora investeringsmöjligheter ut att vara 

synonymt med relativt låga utdelningar alternativt inga utdelningar alls. Det innebär med andra ord 

att det finns en negativ korrelation mellan variablerna (Miller och Rock, 1985; Rozeff, 1982; 

Jensen, 1986; DeAngelo, DeAngelo och Stulz, 2006; DeAngelo och DeAngelo, 2006; Grullon m.fl., 

2002; Fama och French, 1998). De överensstämmande teorierna har bekräftats i praktiken av Huang 

och Paul (2017), Fatemi och Bildik (2012) och Adedeji (1998). Det enda som överhuvudtaget pekar 

i någon annan riktning är den forskning gjord på Indien av Kumar (2003), ett land som skiljer sig 

markant från andra länder, i olika avseenden. Trots ett svagt stöd för ett positivt samband menar 

Hillier m.fl. (2013), Bhattacharya (1979) samt Miller och Rock (1985) att utdelningar kan vara 

klokt då det ger en indikation för aktieägarna att framtida vinster är att vänta. Lintner (1956) menar 

även att investerare föredrar att få utdelningen direkt istället för att vänta.  

 

Att investeringsmöjligheter har en negativ korrelation med utdelningsnivån är ändå vad vi väntar 

oss vid utförande av vår regressionsanalys. Regressionsanalys 1 visar däremot inte ett signifikant 
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samband mellan variablerna varpå inga slutsatser kan dras för existerandet av något samband. 

Däremot ser inget ut att peka på att korrelationen skulle vara någon annan än negativ i Sverige, men 

det går inte från vår studie att förkasta någon av hypoteserna då resultatet inte är signifikant. 

Studien bidrar därmed inte till att ge vidare stöd för varken positivt eller negativt samband mellan 

investeringsmöjligheter och utdelningsnivån för företag. 

 



 

61 

5.2 Företag som genomfört utdelning år 2014 

Resultatet för de statistiska testerna som utförs enbart på företagen som genomför utdelning år 2014 

innefattar 96 företag och regressionsanalys 2 misslyckas att uppvisa statistisk signifikans. Ingen av 

de oberoende variablerna uppnår nivå för signifikans och därmed kan inga slutsatser dras för någon 

av variablerna i denna regressionsanalys och därmed inte heller för företagen som år 2014 var 

börsnoterade på OMX Stockholm i Sverige som utför utdelning under detta observerade år. Vi tror 

att vi skulle få en signifikant modell om vi haft fler observationer, förslagsvis genomföra andra 

analysmetoder där fler år inkluderas. Studien lämnar därmed ingen ytterligare kunskap om samband 

när endast företag som genomför utdelning betraktas. 
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Kapitel 6: Slutsats 

 

6.1 Studiens slutsats 

Studien avser att undersöka om det finns något samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och 

utdelningen. Studien baseras på samtliga börsnoterade företag år 2014 på Nasdaq OMX Stockholm 

i Sverige där avgränsningar görs för att studien ska bli genomförbar och få ett relevant resultat. Det 

resulterar i en population på 139 företag vid studiens genomförande. För att besvara studiens syfte 

analyseras den insamlade datan och datan genomgår flera statistiska tester. Baserat på studiens 

resultat dras slutsats dras att något samband inte ser ut att finnas mellan andelen kvinnor i styrelsen 

och utdelningsnivån vid undersökning av börsnoterade företag på OMX Stockholm i Sverige år 

2014. Därmed kan varken uteslutas att det finns ett samband eller att det inte finns ett samband. 

Resultatet av studien kan däremot bekräfta ett samband mellan företags lönsamhet och 

utdelningsnivå där sambandet är positivt. Vilket innebär att när företags lönsamhet ökar, ökar även 

utdelningsnivån. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning och betyder att svenska 

börsnoterade företag inte särskiljer sig från börsnoterade företag i andra länder. För studien som 

helhet dras slutsatsen att syftet är besvarat och samband inte kan påvisas mellan andel kvinnor i en 

styrelse och utdelningsnivån eftersom resultaten med för stor sannolikhet beror på slumpen. Vi kan 

däremot dra slutsatsen att lönsamhet och utdelningsnivå har ett positivt samband. 

 

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Då studien för samtliga variabler inte visar på signifikans förutom för lönsamhet anser vi att det 

huvudsakliga teoretiska bidraget är att studier liknande denna behöver genomföras med andra tester 

än det som använts i denna studie. Vi antar att fler signifikanta resultat kan uppnås genom att beakta 

detta då teorier som beskrivs i denna studie ger stöd för samband samtidigt som vissa variabler ges 

stort stöd för från tidigare forskning. Att variabeln lönsamhet mätt i räntabilitet på totala tillgångar 

har en positiv korrelation med utdelningsnivå i form av direktavkastning visar att Sverige i likhet 

med majoriteten av andra länder har börsnoterade företag vars lönsamhet delvis speglar dess 

utdelningsnivå. Det praktiska bidraget som studien därmed lämnar är att vid köp av aktier, både 

som privatperson och som företag, bör tanke finnas på att den aktuella lönsamheten och den 

framtida lönsamheten har en påverkan på hur stor utdelningen är per aktie och därmed ser 

signalteorin (Bhattacharya, 1979) ut att få stöd från vår studie. Företag kan därmed locka till sig 

investerare genom att höja utdelningsnivå och därigenom kan även agentkostnader reduceras enligt 

agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). 
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Studien visar endast samband mellan lönsamhet och utdelningsnivå vilket kan bero på 

tillvägagångssättet av undersökningen. Då tidigare forskning utförs med hjälp av paneldata för flera 

år och även flera länder i vissa fall, kan utfallet bero på antal observationer som studien har och att 

vår studie begränsas till att undersöka enbart ett år. Dessutom har flertalet studier valt att undersöka 

utdelningsnivån med hjälp av olika mått, vilket även det kan ha underlättat och varit till fördel vid 

uppvisande av samband mellan utdelningsnivån och andra variabler. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker att det skulle vara intressant att involvera fler styrelsespecifika variabler såsom storlek på 

styrelsen, om styrelseordförande är man eller kvinna, om Vd:n sitter i styrelsen, andel utländska 

styrelseledamöter och även om Vd:ns kön har något samband med utdelningsnivån. Vi ser det även 

som intressant att göra en regressionsanalys med utdelning som dummyvariabel. Något annat som 

skulle vara intressant att se inom vidare forskning är hur de variabler vi använder påverkar om 

företag har en uttalad utdelningspolicy eller inte. Vidare kan studier utföras för att undersöka om det 

är någon skillnad mellan företag med hög andel kvinnor i styrelsen respektive låg andel kvinnor i 

styrelsen vad gäller utdelningsnivå samt utdelningspolicy och om det kan knytas till agentkostnader 

och om kvinnor alternativt män fokuserar olika mycket på denna aspekt. 

 

 

Då vår regressionsanalys inte kan visa några signifikanta resultat på något annat än lönsamhet 

efterfrågar vi ytterligare forskning inom området även med lika variabler. Anledningen till varför vi 

inte lyckats uppnå fler signifikanta resultat tror vi beror på en för liten population. Vi tror att 

paneldata bör användas för fortsatta studier då det ger möjlighet att tillföra data från fler år i studien 

alternativt att involvera bolag från ett större geografiskt område. Gällande styrelsens ålder tror vi 

även att användandet av median istället för medelvärde kan öka chanserna för ett signifikant resultat 

då det inte påverkas av outliers. 
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