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Sammanfattning 

Tidigare studier av Fama & French (2001) och DeAngelo, DeAngelo & Stulz (2006) kring 

vad som påverkar aktieutdelningar har väckt intresset att undersöka om liknande faktorer går 

att använda för att förklara aktieutdelningar på den svenska aktiemarknaden. Syftet med 

studien är att kvantitativt undersöka om variabler för mognad (RE/TE), lönsamhet (ROA), 

försäljningstillväxt (SGR) och storlek (Size) med grund ifrån bl.a. Fama et al. (2001) samt 

DeAngelo et al. (2006) har signifikans för förklarandet av företags benägenhet att ge 

aktieutdelning på OMX- Stockholm. 

Teorier vilka undersökningen stödjer på inkluderar irrelevansteorin, livscykelteorin, agency 

problem och pecking order. Den finansiella datan har insamlats ifrån databasen Retriever och 

de statistiska beräkningarna har utförts i datorprogrammet SPSS. Den valda tidsperioden 

sträcker sig från år 2004 till 2013, där 27 Small Cap och 28 Mid Cap företag har undersökts. 

Large Cap har valts bort då sannolikheten är hög att valet av deras utdelningsbeslut beror på 

deras fas i sin livscykel (DeAngelo et al., 2006). De valda variablerna för regressionsanalysen 

är mått för mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR), lönsamhet (ROA) samt storlek 

(Size). 

Tabeller över medianvärden har beräknats, vilka i likhet med DeAngelo et al. (2006) 

livscykelteori visar att aktieutdelare är mer lönsamma, har högre tillväxt och högre mognad. I 

skillnad mot DeAngelo et al. (2006) har resultatet visat att måttet för försäljningstillväxten 

(SGR) skiljer sig, där DeAngelo et al. (2006) resultat fick fram att försäljningstillväxten 

(SGR) var lägre för företag vilka ger aktieutdelning. Resultaten för de slutgiltiga 

medianvärdena har inte visat skillnad varken före eller efter finanskrisen 2008. 

De utförda statistiska beräkningarna har resulterat i att variablerna för mognad (RE/TE) samt 

storlek (Size) till skillnad ifrån den amerikanska studien utförd av DeAngelo et al. (2006) är 

icke-signifikanta. Resultaten av studien har vidare visat på signifikanta samband mellan 

aktieutdelning och förklaringsvariablerna försäljningstillväxt (SGR) och lönsamhet (ROA). 

 

Nyckelord: Aktieutdelning, Livscykel, Multipel tvärsnittsregression 

  



 

 

 

 

Abstract 

Previous studies of Fama & French (2001) and DeAngelo, DeAngelo & Stulz (2006) about 

what impacts dividends has attracted our interest to examine whether similar factors can be 

used to explain dividends on the Swedish stock market. The purpose of the study is to 

quantitatively examine whether variables for maturity (RE/TE), profitability (ROA), sales 

growth (SGR) and size (Size) with the basis from i.a. Fama et al. (2001) and DeAngelo et al. 

(2006) has significance for the explanation of the willingness of corporations to pay dividends 

in OMX- Stockholm. 

Theories which the survey is based on include the irrelevance theory, life-cycle, agency 

problem and pecking order. The financial data has been accumulated from the database 

Retriever and the statistical calculations have been carried out in the computer program SPSS. 

The selected time period extends from year 2004 to 2013, where 27 Small Cap and 28 Mid 

Cap corporations have been examined. Large Cap has been removed due to high probability 

of their dividend decisions depending on the stage of their life-cycle (DeAngelo et al., 2006). 

The selected variables are measures for maturity (RE/TE), sales growth (SGR), profitability 

(ROA) and size (Size). 

Tables of median values have been calculated, which in conjunction with DeAngelo et al. 

(2006) life-cycle theory show that dividend payers are more profitable, have higher growth 

and higher maturity. In contrast to DeAngelo et al. (2006) the result has shown that the 

measure for sales growth (SGR) differs, which DeAngelo et al. (2006) result showed that 

sales growth (SGR) is lower for corporations which pay dividends. The results of the final 

median values have not shown a difference either prior or after the financial crisis of 2008. 

The performed statistical calculations have resulted in the variables for maturity (RE/TE) and 

size (Size) in contrast to the US study conducted by DeAngelo et al. (2006) are non-

significant. The results of the study have also shown significance in the relationship between 

dividends and the explanatory variables sales growth (SGR) and profitability (ROA). 

 

Keywords: Dividends, Life-Cycle, Multiple cross-sectional regression 



 

 

 

 

Definitionslista 

Aktieutdelning Utbetalning oftast i kontantform, vilket företag ger ut till 

aktieägarna ifrån balanserat resultat. 

Small & Mid Cap Syftar till Small- och Mid Cap på NASDAQ OMX Nordic 

Stockholm, om inte annat anges. 

Börsbolag Företag noterade på NASDAQ OMX Nordic Stockholm. 

RE/TE Retained Earnings divided by Total Equity, översatt Balanserat 

Resultat genom Totalt Eget Kapital. RE/TE användes som ett mått 

för mognad. 

SGR Sales Growth Rate, översatt försäljningstillväxt. SGR användes 

som ett mått för tillväxt. 

ROA Return on Assets, översatt Avkastning på totala tillgångar. ROA 

användes som ett mått för lönsamhet. 

Size Översatt storlek. Size användes som ett mått för företagets storlek 

sett till omsättningen. 

TE/TA Total Equity divided by Total Assets, översatt Totalt Eget Kapital 

genom Totala Tillgångar. 

AGR Asset Growth Rate, översatt Tillgångstillväxt. 

M/B Market-to-book ratio, översatt pris i relation till bokfört värde. 

Cash/TA Cash and marketable securities divided by total assets, översatt 

kassa och kortfristiga placeringar genom totala tillgångar. 

Retriever Databasen vilken använts för att samla in finansiell sekundärdata 

inför de statistiska testerna. 

SPSS Datorprogrammet vilket använts för att utföra den multipla 

regressionsanalysen. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet presenterar allmänna teorier kring ämnet aktieutdelningar. Därefter 

redogörs ämnesområdets problemställning för att ange studiens syfte, samt en 

forskningsfråga framförs. Avslutningsvis förklaras studiens avgränsningar för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

” Firms that pay dividends are at a competitive disadvantage, since they have a higher cost of 

equity than firms that do not pay. The fact that many firms pay dividends is then difficult to 

explain. ” (Fama & French, 2001) 

 

Enligt Fama & French (2001) har antalet företag vilka ger utdelning i USA minskat ifrån 

66,5% till 20,8% mellan åren 1978-1999. Den ackumulerade summan av totala 

aktieutdelningar i USA har ökat kraftigt men antalet företag vilka ger aktieutdelningar har 

minskat markant. Anledningen är att intäkter i allt större del har fokuserats till ett fåtal stora 

företag vilka kraftigt ökat sin kapitalackumulation och tillföljd storleken på aktieutdelningar 

(DeAngelo & DeAngelo, 2004). 

 

Enligt DeAngelo, DeAngelo & Skinner (2008) minskar möjligheter för investeringar vilka ger 

positiv nettonuvärde, desto mognare och större ett företag är. Relativt mogna företag har oftast 

hög lönsamhet och ackumulerar kapital kraftigt. Genom att mogna företag befinner sig i en 

senare fas av livscykeln har de ofta brist på positiva nettonuvärdeinvesteringar för framtida 

tillväxt i förhållande till ackumulerat intjänat kapital. Följden blir att det är ett naturligt steg 

för mogna företag att ge aktieutdelning till aktieägarna (DeAngelo et al., 2006) Hur mognad 

och fas av livscykel påverkar företags aktieutdelningsbeslut förklaras främst av 

livscykelteorin (DeAngelo, DeAngelo & Stulz, 2006). 

 

För relativt unga företag vilka befinner sig i en tidig fas av livscykeln finns det relativt gott 

om positiva investeringsmöjligheter för att ge framtida tillväxt (DeAngelo et al., 2008). 

Resurserna för unga företag är däremot oftast begränsade i förhållande till positiva 

investeringsmöjligheter. Därmed är det mer fördelaktigt att återinvestera vinster för att skapa 

framtida tillväxt och lönsamhet istället för att ge aktieutdelningar till aktieägarna (DeAngelo 

et al., 2008). 
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DeAngelo et al. (2006) visar i sin studie att företag med hög tillväxt och relativt låg lönsamhet 

tenderar att inte ge aktieutdelningar. Det är ofördelaktigt för mindre företag att först ge ut 

aktieutdelning och att därefter låna in nytt kapital genom emittering av nya aktier, för att 

finansiera nödvändiga investeringar (Brealey, Myers & Allen, 2011). 

 

Anledningar till att mogna och oftast större företag ger aktieutdelning kan variera ifrån att de 

delar ut fritt kapital för att hindra företagsledare att spendera kapital ansvarslöst och därmed 

ge dem stramare tyglar eller att ge ut icke återinvesterbart kapital då aktieägarna kräver det. 

Ytterligare anledningar till aktieutdelningar kan förklaras av psykologiska effekter eller för att 

locka stora pensionsfonder och andra investeringsbolag med fördelaktig beskattning av 

aktieutdelningar att investera (Brealey et. al 2011). För mindre företag vilka behöver kapital 

för nya investeringar finns fördelar i att avstå från aktieutdelningar och därmed undvika 

beskattning vid återinvestering. Skattesköld kan skapas av att företag återinvesterar vinster 

genom banklån för att finansiera nya investeringar, vilket minskar skattekostnaden på grund 

av ränteavdrag. Skattesköld kan minska kostnaden för nyinvesteringar och av minskade 

kostnader ge högre framtida tillväxt och intäkter (Brealey et al., 2011). 

 

Utifrån tidigare nämnd forskning är det överraskande att en rapport från Svenskt Näringsliv 

(2014) visar att 51% av företagen på OMX- Stockholm Small Cap och 70% av företagen 

noterade på OMX- Stockholm Mid Cap, hädanefter förkortat Small- och Mid Cap, ger 

aktieutdelningar till aktieägarna. 

Tabell 1. Svenskt Näringslivs Rapport 

 

Svenskt Näringslivs (2014) rapport visar tydligt hur andelen företag vilka ger aktieutdelning 

ökar, ifrån 51% Small Cap, 70% Mid Cap och vidare till 92% för Large Cap. Att företag i 

Large Cap har en större andel aktieutdelare stämmer väl in på livscykelteorin att mognare, 

oftast större, företag tenderar att ge aktieutdelning (DeAngelo et al., 2006). 
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Utvecklingen för företag noterade på OMX- Stockholm skiljer sig markant för Small- och 

Mid Cap jämfört med utvecklingen i USA. I USA har företag enligt Fama et al., (2001) vilka 

ger aktieutdelning minskat mellan åren 1978-1999 ifrån 66,5% ner till 20,8%. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Den totala andelen av svenska företag noterade på OMX- Stockholm vilka ger aktieutdelning 

till aktieägarna är 67% enligt rapporten ifrån Svenskt Näringsliv (2014). För att finna 

motsvarande andel aktieutdelande företag på den amerikanska aktiemarknaden krävs det att 

gå tillbaka ända till år 1978 (Fama et al., 2001). I USA har andelen företag vilka ger 

aktieutdelning minskat från 66,5% år 1978 till 20,8% år 1999 (Fama et al., 2001). Andelen av 

företag vilka ger aktieutdelning och är noterade på Small Cap är cirka 50% och i Mid Cap 

70% (Svenskt näringsliv, 2014). Den stora skillnaden mellan den amerikanska och svenska 

aktiemarknaden i andelen företag vilka ger aktieutdelning är mycket intressant och väcker 

många frågor till varför det förhåller sig så.  

 

Enligt livscykelteorin ökar benägenheten att ge aktieutdelningar ju större och mognare ett 

företag är (DeAngelo et al., 2006). Att större och mognare företag tenderar att ge 

aktieutdelning överensstämmer med rapporten ifrån Svenskt Näringsliv (2014). När företag är 

mognare ökar oftast de ackumulerade balanserade resultaten, medan de positiva 

investeringsmöjligheterna minskar. Den naturliga följden för mogna företag blir att ge ut 

överflödigt fritt kapital till aktieägarna (DeAngelo et al., 2006). 

 

I likhet med vad Fama et al. (2001) antyder är det svårt att förstå varför företag väljer att ge 

aktieutdelningar. Det verkar inte finnas några uppenbara positiva effekter med 

aktieutdelningar, undantaget av informationsasymmetri vilket kortsiktigt kan påverka 

aktiepriset positivt (Modigliani & Miller, 1961). Informationsasymmetri är spekulation av 

okänd information om företag vilket inte påverkar företags framtida prestation eller 

försäljningstillväxt (Modigliani & Miller, 1961). 

 

Enligt pecking order teorin (Myers & Maluf, 1984) föredrar företag att använda egen 

genererat kapital för att finansiera nya investeringar istället för att samla in nytt aktiekapital 

genom emission av nya aktier, då det senare alternativet kräver högre avkastning. Samtidigt 

visar en kvalitativ studie av Brav et al. (2005) att många företag hellre skuldsätter sig för att 



 

 

4 

 

finansiera nya investeringar än att sänka utdelningsnivån när kapitalet inte räcker till båda 

alternativen. 

 

Att i jämförelse en hög andel av de svenska företagen i Small- och Mid Cap väljer att ge 

aktieutdelningar kan uppskattningsvis främst förklaras genom livscykelteorin av DeAngelo et 

al. (2006), med att företag i Small- och Mid Cap inte har tillräckligt med positiva 

investeringsmöjligheter och inte är i behov av egen genererat kapital för att skapa framtida 

tillväxt.  Det ger att alternativet för aktieutdelande företag i Small- och Mid Cap är att ge ut 

överflödigt fritt kapital till aktieägarna, då de uppnått relativt hög mognad och befinner sig i 

en senare fas av livscykeln.   

 

Uppskattningsvis kan det finnas möjlighet att företag på Small- och Mid Cap inte uppnått 

relativt hög mognad och att det därmed kan finnas relativt gott om positiva 

investeringsmöjligheter för framtida försäljningstillväxt. I förhållande till Large Cap vore det 

möjligt att undersöka om företag i Small- och Mid Cap uppnått en relativt hög nivå av 

mognad i likhet med livscykelteorin av DeAngelo et al. (2006). Det kan även vara intressant 

att undersöka om den jämförelsevis höga andelen aktieutdelande företag beror på att de 

befinner sig i en senare fas av livscykeln och uppnått en relativt hög mognad att 

aktieutdelningar är befogat. 

 

1.3 Problemformulering 

Med hänsyn till bakgrunden och problemdiskussionen har följande forskningsfråga 

formulerats: 

 

”I vilken omfattning kan aktieutdelningar förklaras av faktorer enligt 

livscykelteorin?” 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning det finns ett samband mellan Small- 

och Mid Cap företags aktieutdelningar och faktorer vilka stöds av livscykelteorin. 
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1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till företag vilka tillhör industrisektorn, i likhet med Fama et al. (2001) och 

DeAngelo et al. (2006). Studien avgränsas ytterligare till att gälla företag noterade på Small- 

och Mid Cap. Tidsperioden för studien avgränsas till att undersöka åren 2004-2013 då 

databasen Retriever ger närmast fullständig data över dessa år. Studien avgränsas till de 

företag vilka har kompletta samlade värden i Retriever för valda variabler, under de år studien 

är avgränsad till att undersöka. Undantag görs i de fall då enstaka värden saknas i Retriever 

men finns lättillgängliga i de berörda företagens årsredovisningar. 

  



 

 

6 

 

2. Teoretisk referensram 

Kapitlet definierar relevanta teorier för uppsatsen. Den börjar med irrelevansteorin, vilket 

förklarar att företagets värde inte påverkas av utdelningspolicy. Därefter förklaras 

livscykelteorin, vilken beskriver hur företags fas i livscykeln påverkar aktieutdelningsbeslut. 

Agency problem teorin förklarar skälen varför aktieutdelningsbeslut tas, medan pecking order 

teorin beskriver i vilken ordning företag prioriterar att inhämta kapital. Därefter förklaras 

återköp av aktier och teorier vilka beskriver hur företagsledare ser på aktieutdelning och 

beslutsfattning rörande utdelningspolicy. Avslutningsvis förklaras finanskrisen 2008 och hur 

krisen påverkat aktieutdelande företag. 

2.1 Irrelevansteorin 

Irrelevansteorin av Modigliani et al. (1961)  utvecklar förhållandet mellan utdelningspolicy 

och företagsvärdet. Antaganden teorin utgår ifrån är en perfekt marknad där inga skatter eller 

transaktionskostnader förekommer och där lika och kostnadsfri information är tillgänglig för 

alla investerare. Förutsättning för rationellt beteende antas där investerare föredrar mer 

förmögenhet framför mindre förmögenhet och där investerare är indifferenta mellan en 

ökning av aktievärdet med 1 krona respektive aktieutbetalning i kontanter med 1 krona. 

(Modigliani et al., 1961). 

Irrelevansteorin behandlar att företagsvärdet är oberoende av utdelningspolicy (Modigliani et 

al., 1961). Det betyder att företag och värdet i vad de producerar, ger avkastning och framtida 

investeringsbeslut inte påverkas av utdelningspolicy när investeringspolicyn är given 

(Modigliani et al., 1961). Utdelningspolicyn påverkar inte heller företagets värde om kapitalet 

är skapat av emittering eller försäljning av skulder. 

Figur 1. Aktieutdelning och aktieemission (Brealey et al., 2011) 
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När skatter antas är räntan på skulder avdragsgill vilket ökar värdet av företaget i proportion 

till storleken av belåning. I realititeten kan aktiepriset öka kraftigt vid information om högre 

aktieutdelningar och tvärtom vid information om minskade aktieutdelningar, men enligt 

Modigliani et al. (1961) strider det inte emot irrelevansteorin då realiteten visar att den givna 

signalpolitiken beror av faktiska omständigheter. Irrelevansteorin gör antagandet att 

investerare är rationella och därmed inte är beredda att betala mer än vad företaget är värt. Då 

utdelningspolicy inte förändrar företagsvärdet av nuvarande respektive framtida prestationer 

förblir värdet av företaget oförändrat (Modigliani et al., 1961). 

 

2.2 Livscykelteorin 

Modigliani & Brumberg (1954) observerade att människor gör konsumtionsbeslut baserat på 

resurserna tillgängliga för dem under deras tillfälliga livsfas och ålder. Modigliani et al. 

(1954) observerade att individer ansamlar tillgångar under arbetslivet. Under pensionen 

använder de sig av dessa tillgångar. Studien baserades kring individer och senare studie av 

DeAngelo et al. (2006) har använt teorin för att förklara företags kapitalstruktur och 

utdelningspolicy baserat på befintlig fas av livscykeln. 

DeAngelo et al. (2006) livscykelteori visar att desto mognare, mer etablerat och större ett 

företag är desto mer självfinansierade är de. Genom många år av kapitalackumulation ökar 

företagets mognad och de relativa möjligheterna för positiva investeringsmöjligheter i 

förhållande till ackumulerade intjänade tillgångar minskar. Aktieutdelning blir ett naturligt 

steg för mogna företag vilka befinner sig i en senare fas av livscykeln (DeAngelo et al., 2006).   

Vilken fas av livscykeln företag befinner sig i och om de ger aktieutdelning visar sig vara i 

hög grad påverkat av andelen balanserat resultat genom totalt eget kapital (RE/TE) och 

företagets storlek (Size) (DeAngelo et al., 2006). Större företag med relativt hög balanserat 

resultat genom totalt eget kapital (RE/TE) har en större benägenhet att ge aktieutdelningar. 

Om företag istället är mindre och har ett relativt lågt balanserat resultat genom totalt eget 

kapital (RE/TE), ger det motsatsen att benägenheten att ge aktieutdelningar är låg. Mindre 

företag med relativt låg andel balanserat resultat genom totalt eget kapital (RE/TE) tenderar 

att befinna sig i en fas av livscykeln där de samlar kapitaltillskott för att växa (DeAngelo et 

al., 2006). 
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DeAngelo et al. (2006) framför att signifikanta relationer mellan att företag ge aktieutdelning 

är kopplat till graden av lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR). Dock visas starkare 

signifikans för att företag väljer att ge aktieutdelning baserat på storlek (Size) och mognad 

(RE/TE) (DeAngelo et al., 2006). DeAngelo et al. (2006) testar även ytterligare variabler för 

att förklara aktieutdelningar vilka är, balanserat resultat genom totala tillgångar (RE/TA), 

tillväxt av tillgångar (AGR), marknadsvärde mot bokfört värde (M/B) och kassa mot totala 

tillgångar (Cash/TA). Variablerna vilket DeAngelo et al. (2006) visade har högst relevans och 

signifikans att förklara aktieutdelningar är mognad (RE/TE), mognad (RE/TA), lönsamhet 

(ROA), försäljningstillväxt (SGR) och storlek (Size). 

2.3 Agency Problem 

Agency problem uppstår när en part kallad ombud förväntas agera i en annan parts kallad 

huvudmans bästa intresse. När ombudet avviker från huvudmannens bästa intresse uppstår ett 

agency problem. Kostnaden för huvudmannen vilket skapats av ombudets avvikelse kallas 

agency cost (Jensen, 1986). 

Att agency problem teorin är relevant för aktieutdelningar kan summeras av citatet; 

“ In general, the different responses between public and private firms support the notion that 

information and agency problems help determine payout policy. ” (Brav et al., 2005) 

DeAngelo et al. (2008) hävdar att agency problem är en kandidat för att förklara stora 

aktieutdelningar. DeAngelo et al. (2008) förklarar i sin studie att företagsledare med relativt 

stora mängder resurser tillgängliga för dem ofta inte är fullt försiktiga med hur de spenderar 

resurserna, då de upplever att detta inte skadar företaget. Sammanfattningsvis kan aktiebolag 

med stora mängder interna medel tillgängliga för företagsledare ge upphov till agency 

problem (DeAngelo et al., 2008). Agency problem kan vara en förklaring till att företag ger 

aktieutdelning, att de minskar resurser tillgängliga för företagsledare vilket annars skulle 

kunna använts ofördelaktigt. 

2.4 Pecking Order 

Pecking order teorin behandlar hur aktieägare använder information om företag vilken de får 

genom företagsledare och deras handlingar, för att vidare bestämma om de bör köpa eller sälja 

aktier (Myers & Maluf, 1984). Teorin grundar sig på två delar. 
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Första grundkärnan i pecking order teorin behandlar företag och deras finansiering vilket 

består av tre huvudkällor. De tre huvudkällorna är interna medel, skulder samt inhämtning av 

nytt eget kapital genom emittering av nya aktier. Företag prioriterar finansieringskällor där 

interna medel används först och när dessa inte räcker till används skulder och slutligen 

begäran till aktieägarna om nytt eget kapital. 

Den andra grundkärnan i pecking order teorin består i att det råder asymmetrisk information 

mellan aktieägare och företagsledare. Enligt Myers et al. (1984) har aktieägarna tillgång till 

mindre information än företagsledare. 

Beroende på vilken av de tre finansieringskällorna företagsledare väljer att använda sig av 

signalerar det till aktieägarna när företag är i behov av extern finansiering. Det ger att priset 

aktieägarna är villiga att betala för en ny aktie ändrar sig bland annat beroende av beslut om 

att emittera nya aktier signaleras eller inte. Signal om att emittera nya aktier tolkas av 

aktieägarna som positiva nyheter och höjer företagets värde. Signal av företaget att inte 

emittera nya aktier och därmed inte investera, ger upphov till att kapital kan felallokeras och 

företagets värde minska (Myers et al., 1984). 

Fama & French (2002) utförde test av pecking order teorin och visade att den är en mycket 

bra uppskattning och förklarar företag och deras utdelningsbeslut. Företag med hög lönsamhet 

tenderar att ge högre aktieutdelningar och företag med relativt större antal 

investeringsmöjligheter tenderar att ge lägre aktieutdelningar. Beroende på om företag ger 

aktieutdelning eller inte ger aktieutdelning påverkar hur företag hanterar kortsiktiga 

finansieringsbeslut gällande lönsamhet och investeringsbehov (Fama et al., 2002). 

2.5 Återköp av aktier 

Återköp av aktier och aktieutdelningar är metoder för att ge tillbaka värde till aktieägare 

(Gunnarsdottir, 2014).  Återköp sker när ett företag väljer att köpa tillbaka aktier över 

aktiebörsen. Företaget kan sedan välja att makulera dem eller använda dem till 

incitamentsprogram för bolagets anställda (Gunnarsdottir, 2014). Om ett återköp sker 

uppkommer ingen utspädning i företaget för de kvarvarande aktieägarna, i jämförelse med om 

bolaget valt att emittera nya aktier. Makuleras aktierna leder det till att den totala mängden 

aktier minskar, vilket till följd får att aktieägarnas andel i bolaget ökar i förhållande till det 

totala antalet aktier i bolaget. Aktieåterköp liknar aktieutdelning med att den ger återkastning 

till aktieägarna, då aktieägarna efter köpet äger en större andel av företaget (Gunnarsdottir, 

2014). 
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Brav et al. (2005) studie finner belägg för att upprätthållandet av aktieutdelningsnivåer är lika 

viktigt som investeringsbeslut. Aktieåterköp uppfattas av företagsledare vara ett mer flexibelt 

verktyg för att ge tillbaka värde till aktieägarna eftersom ett upprätthållande av kontinuerliga 

aktieåterköp inte förväntas av aktieägarna (Brav et al., 2005). Ytterligare anledningar att 

aktieåterköp anses attraktivt är att de kan användas i ett försök att anpassa aktiemarknaden 

eller öka andelen vinst per aktie (Brav et al., 2005). Företagsledare uppskattar att institutioner 

är indifferenta mellan aktieutdelningar och aktieåterköp, att utdelningspolicy har liten 

påverkan för hur institutioner väljer att investera (Brav et al., 2005). 

 

2.6 Företagsledare och aktieutdelning 

Beslutsfattande av företagsledare kring utdelningspolicy är en viktig del i att förstå vilken roll 

aktieutdelningar spelar för företag och hur utdelningspolicy påverkar aktieutdelningsnivå 

(Brav, Graham & Harvey, 2005). Brav et al. (2005) visar i sin studie vilket undersökt ett stort 

antal företagsledare i världen, hur de ser på aktieutdelningar och på vilka grunder beslut fattas 

kring utdelningspolicy. Inledningsvis bekräftas argumentet att aktieutdelningar är 

konservativa och att de efter implementering kan anses givna (Brav et al., 2005). 

Utdelningspolicy kan anses konservativ då den beror av asymmetriska reaktioner ifrån 

marknaden på beslut rörande ökning eller minskning av aktieutdelningsnivå. Reaktionerna 

vilket kan avsevärt påverka aktiepriset negativt leder till att företag in i det sista väljer att 

avstå från att minska aktieutdelningsnivå ifrån befintlig nivå. Det ger att utdelningsnivå över 

tid kan ses som given (Brav et al., 2005).  

Utdelningskonservatism påverkar även företag vilka inte ger aktieutdelningar. Att 

utdelningsvärlden är konservativ leder till att företag är motvilliga till att börja ge 

aktieutdelningar, då de är medvetna om att när de väl börjat ge aktieutdelningar är det svårt att 

sluta (Brav et al., 2005). Brav et al. (2005) finner att många av de företag vilka ger 

aktieutdelningar önskar att de inte gav aktieutdelningar. Om möjligheten fanns för 

företagsledare att starta om, skulle de välja en annan nivå av aktieutdelningar än den 

befintliga nivån.  

I den utsträckning företag ökar aktieutdelningar gäller det främst företag med stabila och 

hållbart växande förtjänster. En ökande andel av företag vill sluta ge aktieutdelningar och 

istället införa aktieåterköp. Anledningen till varför aktieåterköp ses som mer attraktivt är för 
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att aktieåterköp anses mer flexibelt (Brav et al., 2005). Aktieåterköp anses mer flexibelt då 

nivån kan ändras tillföljd av förändringar i potentiella investeringsmöjligheter, tidsvarierande 

försök till att ändra aktievärdet eller att investerare får återbetalning på kapital vid vald 

tidpunkt (Brav et al., 2005). 

Brav et al. (2005) visar på främst två skillnader mot tidigare utförda studier. Den första 

skillnaden är att företagsledare tenderar att visa mer flexibel inställning till aktieutdelningsmål 

än de tidigare haft. Den andra skillnaden är det ökande intresset för aktieåterköp vilket mer 

och mer ses som en positiv utdelningsform. 

Hur tidigare teorier stämmer in på utdelningspolicy, visas att Modiglianis et al. (1961) teori 

om att operationella- och investeringsbeslut passar bättre in på aktieåterköp än för 

aktieutdelningar (Brav et al., 2005). Operationella beslut och investeringsbeslut har företräde 

framför beslut om aktieåterköp. Beslutsfattande om utdelningspolicy påverkas mer av den 

befintliga aktieutdelningsnivån än ökade investeringsbehov. Företag är inte villiga att minska 

aktieutdelningsnivån till förmån för ökade investeringsanslag. Istället använder sig företag av 

extern finansiering före en minskning av befintlig aktieutdelningsnivå. Däremot har ökade 

anslag av aktieutdelningsnivå lägre prioritet än finansiering av investeringar (Brav et al., 

2005). 

Det finns inga belägg för att företagsledare tar hänsyn till skattesatser vid beslutsfattande om 

utdelningspolicy (Brav et al., 2005). Till den grad företag vill attrahera institutionella 

investerare anser företagsledare att utdelningspolicy inte är ett betydande redskap för att 

uppnå sådana mål (Brav et al., 2005). 

 

2.7 Finanskrisen 2008 

Studien av Campello, Graham, & Harvey (2010) undersöker genom 1050 enkäter till 

ekonomichefer i 39 olika länder, hur finanskrisen år 2008 påverkat kreditbegränsningar och 

utgiftsplanering gällande företag i USA, Asien och Europa. 

Finanskrisen år 2008 och den lågkonjunktur vilket följde gav möjligheter för Campello et al. 

(2010) att jämföra skillnader mellan hur företag med finansiella begränsningar och företag 

utan finansiella begränsningar klarade sig genom finanskrisen. Resultaten visade att företag 

med finansiella begränsningar under finanskrisen planerade större nedskärningar gällande 

investeringar, teknologi, marknadsföring och anställda i jämförelse mot företag vilka inte 



 

 

12 

 

upplevde finansiella begränsningar (Campello et al., 2010). Företag med finansiella 

begränsningar under finanskrisen tvingades att spendera en relativt större andel av deras 

sparade kapital och planerade aktieutdelningar begränsades kraftigt, i jämförelse med företag 

utan finansiella begränsningar (Campello et al., 2010). Resultaten visar ytterligare att 90% av 

de företagen med finansiella begränsningar begränsades vid attraktiva investeringar. Mer än 

hälften av de finansiellt begränsade företagen avbröt investeringar i positiva 

investeringsprojekt (Campello et al., 2010). Företag med finansiella begränsningar visar större 

benägenhet att sälja av tillgångar under finanskrisen för att frigöra kapital till verksamheten. 

Indikationer av resultaten visar på att framtida tillväxt påverkats negativt av att positiva 

investeringar tvingades avbrytas under finanskrisen (Campello et al., 2010). 
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3. Metod 

Metodkapitlet presenterar studiens forskningsansats, metodval, datainsamling, tidsperiod, 

urval, databortfall, tabeller och regression samt förklaringsvariabler. Kapitlet avslutas med 

diskussion kring studiens reliabilitet och validitet. 

3.1 Forskningsansats 

Studien syftar till att jämföra standardiserad finansiell data ifrån ett stort antal företag. Det är 

viktigt att inhämtningskällan är samma för samtliga (Jacobsen, 2002). I denna studie valdes 

databasen Retriever som källa för all numerisk data då Retriever är tillgänglig för studenter 

genom Halmstad Högskola. Datainsamlingen förklaras vidare under rubrik ’3.3 

Datainsamling’. 

Vetenskapliga artiklar har hämtats ifrån Web of Science och Scopus databaser vilka är 

tillgängliga för studenter genom Halmstad Högskola. Sökningar har utförts kring nyckelord 

där aktieutdelning är det främsta nyckelordet vilket använts. Därefter har sökresultaten 

avgränsats till vetenskapliga artiklar inom området ekonomi. Urvalet av artiklar efter 

sökresultatavgränsningen har rangordnats utifrån antalet gånger artiklarna har citerats av 

andra artiklar. I huvudsak har studien utgått från de artiklar vilka har citerats flest gånger. I de 

fall en artikel med lägre citatsranking har använts, är det för att artikeln haft direkt koppling 

och relevans till området studien syftar till att undersöka. 

 

3.2 Metodval 

Studien utgår ifrån ett deduktivt förhållningssätt och ett kvantitativt angreppssätt. 

Deduktion, skriver Jacobsen (2002), används när forskaren rör sig ifrån teori till empiri. Vår 

uppsats stödjer sig på de variabler vilka används i regressionsanalyserna enligt Fama et al. 

(2001), DeAngelo et al. (2004) samt DeAngelo et al. (2006). Variablerna används i vår studie 

för att utföra regressionsanalysen och beräkningar av medianvärden för tabell 3. 

Ett kvantitativt angreppssätt stödjer på att forskaren samlar in siffror (Jacobsen 2002). Vidare 

stödjer den sig på att forskaren kategoriserar informationen innan den samlas in. Vår studie 

syftar till att jämföra standardiserad finansiell data ifrån ett stort antal företag. En kvantitativ 

metod blir därmed en naturlig följd. 
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3.3 Datainsamling 

Sekundärdata i form av finansiell data har valts till primärkälla för datainsamlingen. 

Sekundärdata innebär att vi använder data vilken andra har samlat in (Jacobsen, 2002). 

Den finansiella datan har hämtats från databasen Retriever vilken är tillgänglig för studenter 

vid Halmstad Högskola. Retriever ger Exceldokument med samlad data över valda bolags 

årsredovisningar för de senaste 10 åren och årsredovisningsdokument finns tillgängliga för 

längre än tio år tillbaka. Från dessa dokument har relevant data förts över för beroende och 

oberoende variabler vilket samlats i separata Exceldokument. Därefter har beräkningar utförts 

i datorprogrammet Excel för att få fram de valda variablerna från den insamlade datan, vilka 

beskrivs närmare under rubrik ’4.1 Förklaringsvariabler’. I vissa fall har data från databasen 

Retriever visats bristfällig och där har komplettering utförts genom att hämta data direkt ur de 

berörda företagens årsredovisningar. Generellt har data testats genom att jämföra första och 

sista värdet med motsvarande årsredovisning i dokumentform. 

 

3.4 Tidsperiod 

Tidsperioden vilken undersökts för den finansiella datan stödjer sig på den 10-årsperiod vilket 

databasen Retriever har sammanställt för valda företag. Perioden år 2004-2013 blir därför den 

tidsperiod vilken används för studien. 

 

3.5 Urval 

Inför regressionen och datainsamlingen har företag valts vilka är börsnoterade på OMX 

Nordic, marknad Stockholm och branschklassifikation industri. Börsnoterade företag väljs 

därefter ut inom Small- och Mid Cap. I listan Small Cap för industriföretag finns 27 företag 

med aktuellt värde under € 150 miljoner och i listan Mid Cap finns 28 företag med ett 

marknadsvärde mellan € 150 miljoner och € 1 miljard enligt Nasdaq (2015). Data insamlas för 

företag i urvalet under en 10 års period mellan 2004-2013. 

Våra tester och analyser har stark koppling till studier av Fama et al. (2001), DeAngelo et al. 

(2004) samt DeAngelo et al. (2006). Large Cap utesluts ifrån undersökningen då företagens 

utdelningsbeslut med hög sannolikhet påverkas av att de befinner sig i en senare del av 

livscykelfasen (DeAngelo et al., 2006). Det ger att utdelningsbeslut för företag i Large Cap 

inte kan antas påverka deras framtida investeringsmöjligheter och försäljningstillväxt. 
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I likhet med DeAngelo et al. (2006) utesluts företag vilka saknar värden i Retrievers databas 

för aktieutdelningar eller inkomst för givna år. I likhet med DeAngelo et al. (2006) undersöks 

endast aktieutdelningar och inte aktieåterköp. Endast företag med positivt värde för totalt eget 

kapital används i regressionsanalysen i likhet med DeAngelo et al. (2006). 

 

3.6 Databortfall 

Från början innefattades samtliga 55 företag i Small- och Mid Cap på OMX- Stockholm. 

Flera företag föll bort i urvalet då de inte uppfyllde de uppställda kriterierna 

Följande företag har fallit bort då databasen Retriever inte finner fullständig data för 

företagen, vilket krävs för att utföra beräkningar; 

Addtech, Arcam, Beijer Electronics, Beijer Ref, Bong, Bufab Holding, Intellecta, Lindab 

International, Rederi AB Transatlantic, Transcom, Troax, Opus 

Följande företag har fallit bort då företag inte fanns börsnoterade vid år 2013 utan har 

tillkommit senare; 

Eltel, Inwido 

Följande företag har fallit bort då företagens data innehållit extremvärden bland antingen 

mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR) eller lönsamhet (ROA); 

Fingerprint Cards, Geveko, Image Systems, Precise Biometrics 

Slutligen har 36 företag fastställts till urvalet vilka har komplett data.  

 

3.7 Tabeller och regression 

3.7.1 Tabeller 

Inledningsvis i den kvantitativa proceduren beräknas medianvärden för företag vilka ger 

respektive inte ger aktieutdelning till aktieägarna. Tabell 3 visar värden för variablerna 

mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR) och lönsamhet (ROA), för aktieutdelare 

respektive inte aktieutdelare. Variablernas definitioner beskrivs under rubrik ’4.1 

Förklaringsvariabler’. 

Först beräknas medianvärdet för varje företag under varje år av 10 valda åren. I nästa steg 
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beräknas medianvärdet för de 10 medianvärden vilka beräknats för varje variabel för 

respektive år. De värden tabell 3 visar är de slutliga medianvärden vilka beräknats av 10 

medianvärden för varje år och variabel. 

Värden i tabell 3 ger en överblick över skillnader mellan variablerna för de företag vilka ger 

respektive inte ger aktieutdelning. Överblicken ger indikationer vilket kan jämföra 

förhållanden på den svenska marknaden med resultat ifrån DeAngelo et al. (2006). Det ger 

grundläggande inblick i likheter och skillnader, vilket även hjälper regressionsanalysen då vi 

kan observera grundläggande antaganden i förväntat utfall. 

 

3.7.2 Regression 

Regressionsanalysen vilken har utförts är en multipel tvärsnittsregression, vilken använts för 

att observera om samband finns mellan aktieutdelning och följande variabler; mognad 

(RE/TE), försäljningstillväxt (SGR), lönsamhet (ROA) och storlek (Size). Variablerna är 

hämtade från DeAngelo et al. (2006) livscykelteori. Den multipla tvärsnittsregressionen 

specificeras enligt följande; 

DividendD1= a+RE/TEx1+ROAx2+SGRx3+Sizex4D2+e 

Aktieutdelning (Dividend) sätter vi enligt DeAngelo et al. (2006) till den beroende variabeln, 

medan mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR), lönsamhet (ROA) och storlek (Size) till 

oberoende förklarande variabler. Aktieutdelning (Dividend) och storlek (Size) är omgjorda till 

dummyvariabler. Variablernas definitioner förklaras vidare i kapitel ’4. Empiri’. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

3.8.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten mäter graden av tillförlitlighet av mätningar, med vilket menas att 

undersökningen måste gå att lita på (Jacobsen, 2002). För insamling av finansiell data har 

databasen Retriever använts. I huvudsak har Retriever gett rättvisande värden, men i enskilda 

fall visats bristfällig när stickprov emot börsbolagens årsredovisningar har utförts. Det har 

givit en osäkerhet kring mätningarna och om beräkningar och regression kan påverkats 

negativt.  

Den deduktiva ansatsen vilken valts är kopplad med viss kritik i att en sådan ansats vid 

datainsamling oundvikligen leder till att forskaren enbart letar efter den information vilket 
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forskaren finner relevant och tenderar att ge stöd åt de förväntningar forskaren inlett 

undersökningen med (Jacobsen, 2002). 

Även den kvantitativa metoden är kopplad med viss kritik. Den är inte lika öppen för ny 

information vilket forskare inte kan förutse. Genom att utgå från konkreta förväntningar, 

begränsas informationstillgången och risken blir att viktig information förbises (Jacobsen, 

2002). 

För att i en sådan hög grad det är möjligt säkerställa reliabiliteten med den insamlade datan 

utförs sticktester i den finansiella datan, för att se att inga misstag utförts i insamlingen och att 

datan överensstämmer och är korrekt jämfört med korresponderande årsredovisning. 

 

3.8.2 Validitet 

Med validitet menas att vi mäter det vi önskar mäta, med andra ord att mätningarna uppfattas 

relevant (Jacobsen, 2002). Vidare kan validitet delas in i två delkomponenter, intern- och 

extern giltighet. 

Intern giltighet 

Intern giltighet handlar om ifall en forskare faktiskt mäter det forskaren tror sig mäta. Den 

interna giltigheten kan vara bristfällig, t.ex. att tidsperioden vilken valts inte är 

representerande för den generella historiken kring aktieutdelningar. Det är något vilket är 

möjligt eftersom att perioden år 2004-2013 innefattar den internationella finanskrisen år 2008. 

Det kan även anses vara en intressant epok att undersöka eftersom att perioden kan visa 

samband mellan hur aktieutdelningar påverkar tillväxten under en recession. Den bästa källan 

för datainsamlingen hade varit att manuellt hämta finansiell data direkt från börsbolagens 

årsredovisningar, men det har inte varit möjligt för tidsramen studien är förlagd till. 

Extern giltighet 

Extern giltighet handlar om det vilket mätts även är giltigt i andra sammanhang, exempelvis 

om regressionerna som utförts för OMX- Stockholm även vore relevanta för andra 

aktiemarknader, även kallad överförbarhet (Jacobsen, 2002). Variablerna vilka används för 

regressionsanalysen har stark bas ifrån Fama et al. (2001) samt DeAngelo et al. (2006), vars 

regressionsanalyser stödjer sig på den amerikanska aktiemarknaden. Ett exempel av problem 

med överförbarhet skulle kunna innebära att skillnader av resultat för regressioner utförda på 
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den svenska och amerikanska marknaden inte endast kan förklaras av resultaten utan även kan 

förklaras av skillnader i hur de olika marknaderna är uppbyggda och fungerar.  
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4. Empiri 

Kapitlet behandlar regressionsanalysen. Kapitlet behandlar variabler vilka används för 

analysen och går vidare i att beskriva vilka statistiska tester har utförts samt resultaten ifrån 

dessa. Kapitlet avslutar med att beskriva uteslutna variabler i studien jämfört med tidigare 

studier. 

4.1 Förklaringsvariabler 

Inför regressionsanalysen har resultat ifrån tidigare studier av Fama et al. (2001), DeAngelo et 

al. (2004) samt DeAngelo et al. (2006) tagits i beaktning för att säkerställa att relevanta 

variabler används. Samtliga variabler vilka använts i studien har i tidigare studier visat stark 

signifikans och visat på tydlig påverkan med den beroende variabeln. Motsatsen gäller för de 

variabler vilka tidigare studier ansett haft en låg signifikansnivå eller kan anses förklara 

liknande samband till de valda variablerna. De variablerna har sorterats bort. En beroende och 

fyra oberoende variabler har valts inför regressionsanalysen. 

 

4.1.1 Beroende variabel 

Utdelning (Dividend) 

Den beroende variabeln i studien är aktieutdelningar. I likhet med DeAngelo et al. (2006) är 

den omgjord till en dummyvariabel. Dummyvariabeln antar värdet 1 om företaget ger 

aktieutdelning och värdet 0 om företaget inte ger aktieutdelning. Kontroll ifall företagen ger 

eller inte ger aktieutdelning görs emot databasen Retriever. 

 

4.1.2 Oberoende variabler 

Balanserat resultat genom totalt eget kapital (RE/TE) 

Balanserat Resultat genom Totalt Eget Kapital (RE/TE) förklarar mognadsgrad och i vilken 

fas av livscykeln ett företag befinner sig i (DeAngelo et al., 2006). Balanserat resultat 

refererar till andelen av nettovinsten vilken inte ges ut som aktieutdelning utan behålls av 

företaget för att återinvesteras i kärnverksamheten eller till att betala skulder. 

Mognad (RE/TE) används för att mäta i vilken fas av livscykeln ett företag befinner sig och 

ger relation till hur stor mängd av företagets egna kapital är intjänat eller tillskjutet. När ett 

företag är ungt har de relativt gott om investeringsmöjligheter för försäljningstillväxt. Det 
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innebär att positivt nettoresultatet kommer återinvesteras i verksamheten för att skapa 

framtida tillväxt (DeAngelo et al., 2006). Då positivt nettoresultat återinvesteras är det inte 

möjligt att nå höga nivåer av balanserat resultat. För större mogna företag vilka redan har 

investerat i en tidigare fas av livscykeln kommer en stor del av de vinsterna att placeras i 

balanserat resultat, då det inte längre finns tillräckligt med positiva investeringsmöjligheter 

för framtida tillväxt. Det leder till att de får ett högt balanserat resultat i förhållande till ett 

relativt ungt företag. 

 

Trots det kan företag med liknande historiska resultat uppvisa markanta skillnader i mognad 

(RE/TE) då företag inhämtat aktiekapital för att finansiera investeringsprogram. DeAngelo et 

al. (2006) resultat av multipla logit-tester gav hög signifikansnivå mellan företags beslut om 

att ge aktieutdelning och relativt större värden av mognad (RE/TE). 

 

Från DeAngelo et al. (2006) resultat visas att RE/TE är den bästa förklarande variabeln för 

mognad och livscykelfas. 

 

Avkastning på totala tillgångar (ROA) 

Avkastning på totala tillgångar är ett nyckeltal vilket mäter hur bra ett företag använder 

tillgångar för att generera vinst, ett mått på lönsamhet. När lönsamhet (ROA) beräknas 

används Rörelseresultat även benämnt EBIT och totala tillgångar. Rörelseresultat är intäkt 

före avdrag på räntebetalningar och skatt. Rörelseresultatet är ett mått på ett företags 

intjäningsförmåga från pågående operationer. Totala tillgångar är summan av alla 

omsättnings- och anläggningstillgångar. 

Försäljningstillväxt (SGR) 

Försäljningstillväxt (SGR) beräknas av skillnaden mellan omsättning för en period av ett år, 

dividerat med föregående år. Omsättning innebär hur mycket försäljning av varor och tjänster 

uppgått till under en given tidsperiod, vanligtvis kvartal eller år. 

Försäljningstillväxt (SGR) används för att se hur omsättningstillväxten ökar eller minskar 

över tid börsnoterade företagen. En siffra över noll innebär att tillväxten ökar, medan en siffra 

under noll innebär att tillväxten minskar. 
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Storlek (Size) 

Omsättningen för företagen år 2013 används för att mäta företagens storlek (Size). Variabeln 

är omgjord till en dummyvariabel för företag vilka ingår i Small- respektive Mid Cap. 

Tabell 2. Variabeldefinition 

 

4.1.3 Borttagna variabler 

I likhet med vad som tidigare nämnts under rubriken ’4.1 Förklaringsvariabler’ har variabler 

vilka tidigare studier ansett ha en låg signifikansnivå tagits bort inför regressionsanalysen. 

Dessa inkluderar med hänvisning till DeAngelo et al. (2006); balanserat resultat genom totala 

tillgångar (RE/TA), totalt eget kapital genom totala tillgångar (TE/TA), tillgångstillväxt 

(AGR), pris i relation till bokfört värde (M/B), kassa och kortfristiga placeringar genom totala 

tillgångar (Cash/TA). 

Balanserat resultat genom totala tillgångar (RE/TA) 

Balanserat resultat genom totala tillgångar (RE/TA) väljs bort då den enligt DeAngelo et al. 

(2006) visar liknande samband för mognad som variabeln RE/TE. Variabeln RE/TE menar 

DeAngelo et al. (2006) är det bästa måttet för mognad och därmed sorteras RE/TA bort. 

Totalt eget kapital genom totala tillgångar (TE/TA) 

Totalt Eget Kapital genom Totala Tillgångar (TE/TA) sorteras bort då den enligt DeAngelo et 

al. (2006) har en låg bevisad systematisk effekt och förespråkar att mognad (RE/TE) är ett 

bättre mått på mognad att använda i regressionsanalyser då den ger en större påvisad 

systematisk effekt. 

Tillgångstillväxt (AGR) 

Tillgångstillväxt (AGR) ökar med intäkter. Fama et al. (2001) kommer fram till att högre 

intäkter ökar benägenheten för företag att ge aktieutdelning. Skälet är orelaterat till tillväxt 



 

 

22 

 

vilket gör AGR till ett mindre idealt tillväxtmått. Det är skälet till att variabeln SGR har valts 

istället för AGR som studiens tillväxtmått. 

Pris i relation till bokfört värde (M/B) 

Pris i relation till bokfört värde (M/B) är ett tillväxtmått vilket kan jämföras med 

tillgångstillväxt (AGR). DeAngelo et al. (2006) kommer fram till att försäljningstillväxt 

(SGR) är ett betydligt mer signifikant mått för tillväxt, vilket leder till att vi även sorterar bort 

M/B. 

Kassa och kortfristiga placeringar genom totala tillgångar (Cash/TA) 

DeAngelo et al. (2006) finner inför sin studie (se bilaga 3) att kassa och kortfristiga 

placeringar genom totala tillgångar (Cash/TA) är ett sämre mått på lönsamhet än ROA, vilket 

leder till att även den faller bort. 

 

4.2 Förklaringsfaktorer över en period av tio år 

Tabell 3 utgör företag i industrisektorn efter OMX- Stockholms definition, noterade Small- 

och Mid Cap. Tabellen är beräknad av medianvärden över en 10 års period mellan 2004-2013. 

Tabellen har undersökts för extremvärden, då de inte visats påverka utfallet i en större 

utsträckning har de lämnats kvar. Beräkningarna har utförts i likhet med DeAngelo et al. 

(2006). Beräkningarna har utförts genom att för varje variabel och företag har medianvärden 

beräknats för respektive år, sammanlagt 10 medianvärden vardera för de 10 åren. Därefter har 

ett slutligt medianvärde för varje variabel beräknats ifrån 10 års medianvärden, vilket givit 

sammanlagt tre värden för aktieutdelare och tre värden för icke aktieutdelare. De slutliga 

medianvärdena gäller de tre variablerna mognad (RE/TE), lönsamhet (ROA) och 

försäljningstillväxt (SGR). Hur variablerna beräknas finns förklarat under kapitel ’3. Metod’. 

Tabell 3. Medianvärde för aktieutdelare och icke aktieutdelare 

 

Härledning av variabler: (RE/TE) = Mognad, (ROA) = Lönsamhet, (SGR) = Försäljningstillväxt 
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I tabell 3 visas i likhet med DeAngelo et al. (2006) att aktieutdelare tenderar att i större 

utsträckning vara mognare. Med det menas att mognaden (RE/TE) är högre för aktieutdelare 

än för icke aktieutdelare. Aktieutdelare tenderar även att vara mer lönsamma än icke 

aktieutdelare, vilket visas av värden för avkastning på totala tillgångar (ROA). Däremot 

skiljer värden för försäljningstillväxt (SGR) jämfört mot DeAngelo et al. (2006) med att 

försäljningstillväxten (SGR) visar högre tillväxt för aktieutdelare än icke aktieutdelare. 

Skillnader kan möjligen härledas till att data vilket jämförts mot DeAngelo et al. (2006) 

beräknats för Small- och Mid Cap och innefattar inte Large Cap då syftet med studien har en 

annan infallsvinkel än DeAngelo et al. (2006). Mer kring skillnader redovisas under 

kapitel ’6. Analys’.   

 

4.3 Regressionsanalys och tester 

4.3.1 Multikolinjäritet mellan oberoende variabler 

I regressionsanalysen har test för multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna utförts. 

Multikolinjäritet betyder att någon av de oberoende variablerna samvarierar med en annan 

oberoende variabel. Ett högt värde mellan två variabler innebär att det inte är möjligt att 

särskilja variablerna åt, att de till viss del förklarar samma samband. Värden över 0,8 kan 

anses vara en nedre gräns för multikolinjäritet (Hill, Griffiths & Lim, 2011). 

Tabell 4. Korrelationsmatris 

 

Förklaring av variabelförkortningar: UTelleEJ = Dummy variabel för aktieutdelning och ej aktieutdelning, RETE= Balanserat 

Resultat genom Totalt Eget Kapital, ROA = Avkastning på totala tillgångar, SGR = Försäljningstillväxt, Size = Dummy 

variabel för storlek, Small och Mid Cap. 
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I korrelationsmatrisen (se tabell 4) visas den högsta samvariation av de oberoende variablerna 

mellan lönsamhet (ROA) och mognad (RE/TE) på 0,629. Det är dock inte en sådan hög nivå 

av kolinjäritet att multikolinjäritet mellan de oberoende variablerna förekommer. Kolinjäritet 

mellan övriga oberoende variabler är på en lägre nivå vilket ger att ingen multikolinjäritet 

förekommer mellan de oberoende variablerna. Ytterligare tester kan därmed utföras och 

uppskattningar kring resultat observeras. 

 

4.3.2 F-test signifikans av regressionen 

F-test, också kallat test för felspecificering, visar om regressionsanalysen är felspecificerad. I 

motsats till då felspecificering förekommer finns minst en förklarande variabel vilken kan 

förklara samband till den beroende variabeln (Hill et al., 2011). I det fall då Anova-tablån 

visar ett lågt f-värde och signifikansvärdet (Sig.) är över 0,05, visar det på att regressionen är 

felspecificerad och inte innefattar en eller flera oberoende variabler vilka kan ge förklarande 

samband till den beroende variabeln. Det kan också finnas variabler vilka inte bidrar till 

förklaring av samband i modellen, vilket kan ge lågt f-värde och felspecificering (Hill et al., 

2011). 

Tabell 5. Anova-tablå 

 

Förklaring av variabelförkortningar: UTelleEJ = Dummy variabel för aktieutdelning och ej aktieutdelning, ROA = 

Avkastning på totala tillgångar, SGR = Försäljningstillväxt 

I Anova-tablån (se tabell 5) visas resultatet för de två modeller vilka testats genom proceduren 

step-wise, där SPSS testar olika modeller utifrån de oberoende variablernas korrelation och t-

statistik. Den första signifikanta modellen benämnd modell ett i Anova-tablån, där lönsamhet 

(ROA) visar på hög korrelation och signifikans, ger det att modellen förkastar hypotesen om 
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felspecificering och modellen är inte felspecificerad. F värdet 13,084 är signifikant med 

signifikansvärdet (Sig.) på 0,001. Modell 1 i step-wise proceduren gällande de oberoende 

variablerna lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR) visar att f-värdet minskat något 

vilket är helt naturligt. Då ytterligare en variabel tillförs modellen ökar residualvariansen mer 

än den extra förklaringsgrad den oberoende variabeln ger modellen (Hill et al., 2011). Även i 

modell två är f-värdet 9,315 högt och signifikansvärdet (Sig.) är 0,001 vilket ger att hypotesen 

om felspecificering även här förkastas. Modellen innefattar två oberoende variabler vilka är 

signifikant skilda ifrån noll och ger förklaring till modellen. Modellen är därmed inte 

felspecificerad för variablerna ROA och SGR. 

 

4.3.3 R-square 

R-square visar vilken utsträckning regressionslinjen (lutningen) förklaras av residualerna. Vid 

multipel regression med fler än en oberoende variabel används adjusted R-squared som mått 

istället för R-squared (Hill et al., 2011). Ett högre adjusted R-square värde är att föredra då 

regressionens lutning förklaras till större del av de oberoende variablernas residualer. Vid 

multipel regressionsanalys anses ett värde över 0,3 vara inom ramen för att en tillräckligt stor 

del av modellens regressionslinje förklaras av de oberoende variablernas residualer (Hill et 

al., 2011). Värdet för step-wise modell två är 0,322, vilket visar att lönsamhet (ROA) och 

försäljningstillväxt (SGR) ger en högre förklaringsgrad för regressionslinjen än endast 

lönsamhet (ROA) och inom ramen för en godkänd nivå av adjusted R-squared värde. 

Tabell 6. R-square 

 

Förklaring av variabelförkortningar: ROA = Avkastning på totala tillgångar, SGR = Försäljningstillväxt 

 

4.3.4 T-test 

T-test visar om de oberoende variablernas konstanter är skilda från noll och kan anses ge 

förklaring av samband till den beroende variabeln. Hypotesen är att de oberoende variablernas 
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konstanter inte kan anses orsakade enbart av slumpen (Hill et al., 2011). För att de skall antas 

signifikanta krävs ett t-värde vilket ligger över gränsen för t-statistikgränsen med hänsyn till 

frihetsgrader i t-tabellen (Hill et al., 2011). I data från regressionstestet visas t-värde för de 

oberoende variablerna (se tabell 7), vilka klarade step-wise proceduren på 95% 

signifikansnivå. Tabellens viktigaste värden för t-test är t-statistik (t) och signifikansvärdet 

(sig.). 

Tabell 7. T-test 

 

Förklaring av variabelförkortningar: UTelleEJ = Dummy variabel för aktieutdelning och ej aktieutdelning, ROA = 

Avkastning på totala tillgångar, SGR = Försäljningstillväxt, Size = Dummy variabel för storlek, Small och Mid Cap. 

För att bedöma om de oberoende variablerna anses signifikant skilda ifrån noll räcker det att 

se till värdet för signifikans (Sig.), vilket kräver ett värde mindre än 0,05 för 95% signifikans. 

Lönsamhet (ROA) visar på högst signifikans med ett värde nära noll och i modell två där 

lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR) visats signifikanta befinner sig även 

försäljningstillväxt (SGR) på signifikant nivå med (Sig.) värde på 0,046. De oberoende 

variablerna mognad (RE/TE) och storlek (Size) har i step-wise procedur eller genom manuell 

procedur inte visats signifikant skilda ifrån noll. 

 

4.3.5 Uteslutna variabler 

För uteslutna variabler genom step-wise procedur och vid manuell procedur för uteslutning 

med hjälp av t-statistik och korrelation har de oberoende variablerna mognad (RE/TE) och 

storlek (Size) inte visat signifikans och därmed har de uteslutits ifrån den slutliga signifikanta 

regressionsmodellen. I tabell 7 kan observeras att varken i modell ett eller i modell två har 

variablerna mognad (RE/TE) och storlek (Size) visats signifikanta. Signifikansvärdet (Sig.) 

befinner sig väl över 0,05 på 95% signifikansnivå och signifikans för mognad (RE/TE) och 

storlek (Size) inte uppnåtts. 
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Tabell 8. Uteslutna variabler 

 

Förklaring av variabelförkortningar: UTelleEJ = Dummy variabel för aktieutdelning och ej aktieutdelning, RETE= Balanserat 

Resultat genom Totalt Eget Kapital, ROA = Avkastning på totala tillgångar, SGR = Försäljningstillväxt, Size = Dummy 

variabel för storlek, Small och Mid Cap. 
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5. Analys 

Kapitlet behandlar studiens resultat och analys. Inledningsvis behandlas om resultaten från 

tabell 3 har påverkats av finanskrisen 2008. Avslutningsvis behandlas tabell 3, förklarad av 

diagram och även resultaten från regressionsanalysen. 

5.1 Före och efter finanskrisen 2008 

I diagram 1-3 visas trender för aktieutdelare och icke aktieutdelare av medianvärden över åren 

2004-2013 vilka tidigare förklarats under rubrik ’4.2 Förklaringsfaktorer över en period av tio 

år’. Den globala finanskrisen drabbade USA år 2008 (Campello et al., 2010). Även Sverige 

och många andra länder drabbades av finanskrisen i olika utsträckning. Finanskrisen är viktig 

att observera för att undersöka eventuella skillnader i resultaten av medianberäkningarna över 

de tio åren. Diagrammen ger att finanskrisen kan synliggöras genom att trender före, under 

och efter finanskrisen 2008 kan observeras. Inledningsvis behandlas balanserat resultat genom 

totalt eget kapital. 

 

5.1.1 Balanserad vinst genom totalt eget kapital (RE/TE) 

Diagram 1. Median för balanserat resultat genom totalt eget kapital över 10 år  

 

Diagram 1, mognad (RE/TE) visar att aktieutdelare klarat sig bättre genom finanskrisen än 

icke aktieutdelare, där företag vilka ger aktieutdelning lyckats öka balanserat resultat genom 

totalt eget kapital (RE/TE) även efter finanskrisen. Företag vilka inte ger aktieutdelning visar 

försämrat balanserat resultat genom totalt eget kapital flera år efter finanskrisen. För de sista 

två åren av mätperioden kan en återhämtning observeras för icke aktieutdelare. 

 

En intressant observation är att icke aktieutdelare verkat haft en högre mognad (RE/TE) året 

då finanskrisen inträffade år 2008. Då aktieutdelare generellt sett haft högre mognad (RE/TE) 
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över de flesta år i mätningen förändrar inte det utfallet av resultatet. Resultatet över tid är i 

linje med DeAngelo et al. (2006), att aktieutdelare generellt har högre mognad (RE/TE) än 

icke aktieutdelare. Att aktieutdelare har högre andel balanserat resultat mot totalt eget kapital 

jämfört mot icke aktieutdelare innebär att utdelning av överflödigt fritt kapital är en naturlig 

konsekvens för mogna företag, i likhet med vad DeAngelo et al. (2006) antyder. 

 

5.1.2 Avkastning på totala tillgångar (ROA) 

Diagram 2. Median för avkastning på totala tillgångar (ROA) över 10 år  

 

 

Diagram 2 visar avkastning på totala tillgångar (ROA), vilket ger uttryck för lönsamhet. 

Trenderna i medianvärden för åren 2004-2013 visar att företag vilka inte ger aktieutdelning 

har tappat i lönsamhet jämfört mot företag vilka ger aktieutdelning, åren innan finanskrisen 

och haft negativ lönsamhet under finanskrisen 2008. Trenden efter krisen visar på att företag 

vilka inte ger aktieutdelning haft problem med att återhämta sig efter finanskrisen. Även här 

förändras inte resultatet över tid varken före eller efter finanskrisen och visar i likhet med 

DeAngelo et al. (2006) studie att aktieutdelare tenderar att vara mera lönsamma än icke 

aktieutdelare över tid. Generellt visar diagrammet att över alla tio åren har aktieutdelare högre 

lönsamhet än icke aktieutdelare. 

 

5.1.3 Försäljningstillväxt (SGR) 

Diagram 3 visar trender för åren 2004-2013 gällande försäljningstillväxt (SGR). Innan 

finanskrisen år 2008 observeras en fallande trend för icke aktieutdelare gällande 

försäljningstillväxt. Aktieutdelare har i motsats haft en stigande trend av försäljningstillväxt 

fram till finanskrisen år 2008. Under finanskrisen observeras en negativ försäljningstillväxt 
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för både aktieutdelare och icke aktieutdelare. Efter finanskrisen kan en starkare återhämtning 

observeras för aktieutdelare medan icke aktieutdelare har delvis uppvisat en återhämtning i 

försäljningstillväxt, dock inte lika kraftig med bland annat negativ försäljningstillväxt sista 

året 2013. 

 

Diagram 3. Median för försäljningstillväxt (SGR) över 10 år  

 

Trenden över tid ger att aktieutdelare har relativt högre försäljningstillväxt än icke 

aktieutdelare vilket skiljer sig mot DeAngelo et al. (2006), där icke aktieutdelare visade 

relativt högre försäljningstillväxt än aktieutdelare. Förklaring till varför det skiljer sig åt kan 

bero av att resultaten över tid behandlar Small- och Mid Cap. I det fall då även Large Cap 

undersökts skulle det kunna fått effekten att försäljningstillväxten visat sig varit lägre för 

aktieutdelare än för icke aktieutdelare. I jämförelse undersökte DeAngelo et al. (2006) alla 

företag vilka klassades till industribranschen på den amerikanska aktiemarknaden. I likhet 

med OMX- Stockholm ger nästan alla större företag på den amerikanska aktiemarknaden 

aktieutdelning. I Sverige ger 90% av företagen i Large Cap aktieutdelning (Svenskt 

Näringsliv, 2014). Ett rimligt antagande är att om företagen i Large Cap funnits med i 

undersökningen, vilka uppskattningsvis uppnått en högre mognadsgrad i likhet med vad 

DeAngelo et al. (2006) beskriver, skulle det kunnat få effekten av att försäljningstillväxten för 

aktieutdelare visat sig varit lägre än för icke aktieutdelare. 

 

5.2 Aktieutdelning och förklaringsfaktorer 

Diagram 4, 5 och 6 visar medianvärden för de tre beräknade variablerna, mognad (RE/TE), 

lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR), mellan aktieutdelare och icke aktieutdelare. 
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De medianvärden vilka beräknats för tabell 3 i empirin under rubrik ’4.2 Förklaringsfaktorer 

över en period av tio år’, visas i diagrammen 4-6. Diagrammen gör det lättare att observera 

skillnader jämfört mot numeriska värden.  

 

Diagram 4. Procentuellt medianvärde av medianvärden för balanserat resultat genom totalt eget kapital (RE/TA) 

över 10 år 

 

 

Diagram 5. Procentuellt medianvärde av medianvärden för avkastning på totala tillgångar (ROA) över 10 år 

 

 

Diagram 6. Procentuellt medianvärde av medianvärden för försäljningstillväxt (SGR) över 10 år 
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Vilket nämnts tidigare i kapitel ’1. Bakgrund’, ger högre andel av företagen på OMX- 

Stockholm aktieutdelning jämfört mot företag på den amerikanska aktiemarknaden (Fama et 

al. 2001). 

Resultatet ifrån tabell 3 vilket visas i diagram 4-6 visar tydliga skillnader mellan aktieutdelare 

och icke aktieutdelare för variablerna mognad (RE/TE) och lönsamhet (ROA). För mognad 

ses att företag vilka ger aktieutdelning har nära 70% högre mognad än icke aktieutdelare.  För 

lönsamhet visar det på ännu större skillnad där aktieutdelare har över tre gånger högre 

lönsamhet än icke aktieutdelare, i absoluta värden 10% avkastning på totala tillgångar jämfört 

mot 3,2% för icke aktieutdelare. För variabeln försäljningstillväxt (SGR) ses skillnader mellan 

aktieutdelare och icke aktieutdelare, dock inte lika stora skillnader jämfört med de övriga 

variablerna. Försäljningstillväxten skiljer sig där aktieutdelare visar på några procents 

kraftigare försäljningstillväxt. Jämfört mot icke aktieutdelare blir skillnaderna över tid 

påtagligt större beroende av ränta på ränta effekten. 

 

I likhet med DeAngelo et al. (2006) visar tabell 3 att mognad och lönsamhet tenderar att vara 

högre för företag vilka ger aktieutdelning jämfört mot företag vilka inte ger aktieutdelning. 

Dock skiljer sig studien mot DeAngelo et al. (2006) när det gäller försäljningstillväxt. 

Resultaten från tabell 3 visar på högre försäljningstillväxt för aktieutdelare än för icke 

aktieutdelare vilket är en motsats till resultaten av DeAngelo et al. (2006). Att 

försäljningstillväxten för aktieutdelare och icke aktieutdelare skiljer sig mot DeAngelo et al. 

(2006) kan förklaras av att denna studie endast har i syfte att undersöka skillnader för företag i 

Small- och Mid Cap. Studien innefattar inte Large Cap där hög andel av företagen kan antas 

befinna sig i en relativt sen fas av livscykeln och där 90% ger aktieutdelning (Svenskt 

Näringsliv, 2014). Skillnader skulle kunna förklaras av att mognare företag vilka befinner sig i 

en senare fas av livscykeln inte har lika hög tillväxt. Då de flesta företag i Large Cap kan 

antas mogna skulle det kunna givit att resultaten i tabell 3 liknat resultaten av DeAngelo et al. 

(2006). 

 

Att mognad (RE/TE), lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR) är högre för 

aktieutdelare än icke aktieutdelare visar att företag inte väljer aktieutdelning före investeringar 

för framtida tillväxt. Tillskillnad från tendenser för företagsledare vilket Brav et al. (2005) 

visat, att företag hellre avstod att skära i aktieutdelningarna och istället låna in externt kapital 

vilket är nödvändigt för nyinvesteringar. Resultaten i tabell 3 ger indikationer på att tillväxten 

inte påverkas av aktieutdelningar och därmed antas att teorin kring pecking order av Myers et 
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al. (1984) stämmer väl överens med hur företag reagerar mellan beslut om aktieutdelningar 

och tillväxt. Med det menas att företag prioriterar användandet av egen genererat kapital före 

extern belåning för att finansiera nyinvesteringar och att nyinvesteringar har högre prioritet än 

aktieutdelningar. 

I och med genomgången av årsredovisningar för datainsamling inför tabell 3 visade flera 

företag i text att nyinvesteringar har högre prioritet än aktieutdelningar. 

Följande citat är hämtat från CTT systems årsredovisning (2013): 

 

”CTT har hittills inte lämnat någon utdelning. Styrelsens utgångspunkt 

är att utdelningen långsiktigt skall vara väl avvägd mellan bolagets behov 

av kapital för tillväxt (med beaktande av bolagets finansiella mål) och 

önskemål om god direktavkastning. Någon kvantifiering av hur stor 

utdelningen ska vara i förhållande till framtida vinster har inte befunnits 

meningsfull i nuläget. Mot bakgrund av den framtida expansion som 

styrelsen förutser för CTT görs bedömningen att utdelningspolitiken 

kommer att vara fortsatt restriktiv under de närmaste åren”. 

 

Observationer i datamaterialet (se bilaga 2) av företag i undersökningen visar på tendenser att 

aktieutdelningar på den svenska marknaden inte är lika konservativa, vilket Brav et al. (2005) 

beskriver. Flera företag i datamaterialet insamlat till studien visar på att aktieutdelningar 

förekommer vissa år och andra år inte. Hur agency problem av Jensen (1986) påverkar 

aktieutdelningar är svårt att analysera. Det är rimligt att anta att aktieutdelningsbeslut kan 

påverkas av att aktieägare kräver så och att det även kan bero på ägarstruktur. 

 

Analysen visar dock att pecking order förklarar aktieutdelning i högre grad än agency 

problem då nyinvesteringar för tillväxt verkar ges högre prioritet än att ge aktieutdelningar. 

Då företag vilka ger aktieutdelning tenderar av resultaten att vara lönsammare, mognare och 

uppvisa högre tillväxt än icke aktieutdelare i Small- och Mid Cap, är det rimligt att anta att 

aktieutdelningar vilket beskrivs av Modigliani et al. (1961) inte påverkar företagsvärdet. 

Istället är förklaringen till aktieutdelningar att de beror av likt DeAngelo. et al (2006) 

livscykelteori, att företag vilka ger aktieutdelning är mer mogna, har högre lönsamhet och att 

aktieutdelningar därmed är en naturlig följd av deras fas i livscykeln. 
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5.3 Aktieutdelningar och samband 

Ifrån tvärsnittsregressionen av variablerna för mognad (RE/TE), lönsamhet (ROA), 

försäljningstillväxt (SGR) och storlek (Size) ger regressionsanalysen att samband existerar 

mellan lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR). Regressionsanalysens främsta syfte 

är att visa om samband kan ses över enskilt år för de valda variablerna. Endast lönsamhet 

(ROA) och försäljningstillväxt (SGR) visade signifikans med aktieutdelningar. DeAngelo et 

al. (2006) utförde en paneldata regression vilken sträckte sig över en 10 års period. Att 

variablerna kring mognad (RE/TE) och storlek (Size) inte visade sig signifikanta för denna 

studie kan till stor del bero av att en tvärsnittsregression utfördes istället för en paneldata 

regression. En paneldataregression likt DeAngelo et al. (2006) skulle kunna gett upphov till 

andra resultat än de resultat tvärsnittsregressionen visade.  

 

Att Small- och Mid Cap undersöktes och Large Cap utelämnades i urvalet skulle kunna 

bidragit till förklaring av att storlek (Size) och mognad (RE/TE) inte visade på signifikans i 

regressionsanalysen. 

Därmed är det endast möjligt att visa att lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxten (SGR) 

har signifikans med aktieutdelningar, men att de långsiktiga trenderna vilket beräknats i tabell 

3 till stor del stämmer överens med de beräkningar DeAngelo et al. (2006) utfört i liknande 

tabell (se bilaga 3).  
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6. Slutsats 

Det avslutande kapitlet behandlar studiens resultat, slutdiskussion kring studien och avslutas 

med förslag till fortsatta studier. 

6.1 Resultat av studien 

Studien har syftat till att undersöka i vilken omfattning aktieutdelningar kan förklaras av 

faktorer enligt livscykelteorin. Studiens resultat har visat att bland de variabler vilka testats, 

mognad (RE/TE), försäljningstillväxt (SGR), lönsamhet (ROA) och storlek (Size), har 

försäljningstillväxt (SGR) samt lönsamhet (ROA) visat signifikant samband med om företag 

ger aktieutdelning eller inte. DeAngelo et al. (2006) studie fann signifikans även för mognad 

(RE/TE) samt företagets storlek (Size). Skillnaderna kan möjligtvis påverkats av bland annat 

valet av tvärsnittsregression istället för paneldataregression och även urvalet. 

För tabell 3 av medianvärden över tid överensstämmer resultaten bättre med resultaten av 

DeAngelo et al. (2006) tabell 1 (se bilaga 4). I studiens tabell 3 visades att variablerna 

lönsamhet (ROA) och mognad (RE/TE) uppvisade högre resultat för aktieutdelare vilket 

överensstämmer med resultaten av DeAngelo et al. (2006). Av resultaten i tabell 3 vilket 

visade att försäljningstillväxten är högre för aktieutdelare än för icke aktieutdelare skiljer det 

sig mot DeAngelo et al. (2006). Skillnaden kan möjligtvis förklaras av att en del företag 

upplevde finansiella begränsningar under finanskrisen 2008 (Campello et al., 2010). Därmed 

är det möjligt att en del företag upphörde med att ge aktieutdelningar vilket påverkade 

medianberäkningarna för åren efter finanskrisen.  

En ytterligare faktor som kan påverkat resultaten är att vissa värden från databasen Retriever 

varit missvisande och att stickprov mot årsredovisningar inte alltid lyckats fånga upp 

felvärden. Trots det anser vi att likheter mellan studiens tabell 3 och DeAngelos et al. (2006) 

tabell 1 (se bilaga 4) visar på intressanta likheter mellan faktorer som förklarar 

aktieutdelningar. Att lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR) visade på samband med 

aktieutdelningar är intressant då det visar på att aktieutdelare oftast är mer lönsamma, har 

högre försäljningstillväxt och är mer framgångsrika. Variabeln för mognad (RE/TE) är 

möjligtvis bättre lämpad för paneldata regressioner då mognad är ett mått som mäter över tid. 

Storlek (Size) kan möjligtvis påverkats av att studien begränsades till Small- och Mid Cap. 

 

6.2 Diskussion – Egna reflektioner 

Studien visar att företag vilka ger aktieutdelningar generellt har högre nivå av mognad 
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(RE/TE), lönsamhet (ROA) och försäljningstillväxt (SGR). I likhet med DeAngelo et al. 

(2006) visar diagram 4-6 att aktieutdelare tenderar att vara mera lönsamma än icke 

aktieutdelare över tid. Dessutom visar diagram 3 på att aktieutdelare haft en stigande trend när 

det gäller försäljningstillväxt fram till finanskrisen 2008 och att efter finanskrisen har 

återhämtningen varit snabbare. Att ge eller inte ge aktieutdelningar leder inte till att företag är 

immuna mot konjunkturer, både företag vilka ger och inte ger aktieutdelning har haft negativ 

försäljningstillväxt (SGR) under finanskrisen år 2008.  Dock verkar aktieutdelare klara sig 

generellt bättre än icke aktieutdelare före och efter finanskrisen vilket ytterligare visar på att 

företag vilka ger aktieutdelning kan beskrivas mer framgångsrika. Resultatet skiljer sig mot 

DeAngelo et al. (2006), vilken visade att icke aktieutdelare har högre försäljningstillväxt än 

aktieutdelare över tid. Studien visar på relativt högre försäljningstillväxt för aktieutdelare 

vilket skiljer sig mot DeAngelo et al. (2006) och kan förklaras av att Large Cap inte tagits 

med i undersökningen där företag generellt sett befinner sig i en senare fas av livscykeln. 

 

Företag vilka ger aktieutdelning tenderar att vara både mognare, lönsammare och visa högre 

försäljningstillväxt och vi anser att DeAngelo et al. (2006) livscykelteori ger den bästa 

förklaring varför företag ger aktieutdelning. I likhet med Modigliani et al. (1961) är det inte 

aktieutdelningar vilka gör företagen mer lönsamma eller ger högre försäljningstillväxt. Det 

förefaller att vara en naturlig process, att framgångsrika företag tenderar att i högre 

utsträckning ge aktieutdelning då de är mer mogna, lönsamma och delar ut överflödigt fritt 

kapital. Nyinvesteringar för att skapa framtida försäljningstillväxt verkar inte påverkas 

negativt av aktieutdelningar. Tendenser vilka observerats är att utdelningspolicy inte verkar 

påverka försäljningstillväxten (SGR) negativt över tid för företag i Small-och Mid Cap. 

 

Avslutningsvis, att nyinvesteringar för att skapa framtida försäljningstillväxt har högre 

prioritet än aktieutdelningar är ett sundhetstecken. Det skiljer sig mot resultatet av Brav et al. 

(2005) vilket visade att företag väljer att minska aktieutdelningsnivån i de fall då egen 

genererat kapital är nödvändigt till investeringar för framtida tillväxt. Mogna företag med 

relativt hög försäljningstillväxt tenderar att ge aktieutdelning och det finns inget vilket antyder 

att det skulle vara av negativ påverkan för dem. Företag vilka ger aktieutdelningar tenderar att 

ge ut överflödigt fritt kapital utan negativa konsekvenser för nyinvesteringar och 

försäljningstillväxt. Aktieutdelningar verkar inte ge upphov till negativa konsekvenser för 

företag i Small- och Mid Cap och tenderar att inte ge negativa konsekvenser för framtida 

tillväxt och framgång. 
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6.3 Förslag på fortsatta studier 

Studien har visat signifikant samband mellan aktieutdelningar och variablerna för lönsamhet 

(ROA) och försäljningstillväxt (SGR). Det vore intressant för en fortsättningsstudie vilken 

utförts med paneldata regression och kan visa signifikans för mognad (RE/TE) och storlek 

(Size). Fortsättningsstudien bör även innefatta Large Cap utöver Small- och Mid Cap och inte 

behandla finanskrisen 2008. 

 

Avslutningsvis vore det intressant att undersöka skillnader i uppbyggnaden mellan den 

svenska och amerikanska aktiemarknaden för industriföretag vilket kan förklara skillnaderna 

mellan studiens resultat jämfört mot DeAngelo et al. (2006). 
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Bilaga 1. Företag vilka inkluderats i studien 

 

Nummer    Företagets namn 

1 B&B Tools B 

2 Beijer Alma B 

3 BTS Group B 

4 Consilium B 

5 Elanders B 

6 Fagerhult 

7 ITAB Shop Concept 

8 Lagercrantz Group 

9 Malmbergs Elektriska 

10 Nederman Holding 

11 Nolato 

12 Partnertech 

13 Proffice 

14 Rejlers 

15 Semcon 

16 Sintercast 

17 SWECO 

18 Svedbergs 

19 Systemair 

20 Uniflex 

21 XANO Industries 

22 ÅF B 
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Bilaga 2. Aktieutdelningstabell 
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Bilaga 3. Tabell 4 (DeAngelo et al., 2006) 
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Bilaga 4. Tabell 1 (DeAngelo et al., 2006) 
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