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Sammandrag: 

Denna avhandling har studerat determinanter för dividendutbetalningar för 

finländska börsnoterade bolag och påverkan av hybridlånsemittering på 

dividendutbetalningen. Tanken bakom studien var att granska vilka determinanter 

som påverkade dividendutbetalningen, och att granska ifall emitteringen av hybridlån 

eventuellt hade någon påverkan på andelen utbetald vinst. 

Tanken med att granska dividenders koppling till hybridlån var följande: eftersom 

hybridlån kännetecknas av en mycket hög kupong kan man ifrågasätta hur de påverkar 

dividendbetalningen. Då hybridlåneemissionerna dessutom oftast riktas endast till de 

största aktieägarna leder det till en situation där hybridlånet kunde tänkas orsaka 

agentproblem mellan olika aktieägare, på grund av att de största ägarna redan 

kompenserats från bolagets sida med en hög hybridlånekupong. Den höga 

hybridlånekupongen både minskar pressen och möjligheten till övrig utdelning. 

Regressionsanalysen visade att bolagets dividend kunde förklaras med främst 

kassaflödes generering. Lönsamhet, tillväxt, risk eller skuldsättning kunde inte 

statistiskt signifikant påvisas påverka dividendutbetalningen. 

Slutsatsen från studien kring hybridlåneemissionsens påverkan på dividenden var 

följande: dividendutbetalningen tenderade att i någon mån återhämta sig åren efter 

emissionen av hybridlån. Regressionsanalysen på ett kapat sampel (signifikant endast 

på 10 % nivå) visade att hybridlånen minskade på dividendutbetalningen för bolag 



   

 

som emitterat hybridlån gentemot andra. Största delen av förändringen i dividenden 

förklaras naturligtvis med operativt fundamentala orsaker i bolagets verksamhet. 

Trots detta kan man dra slutsatsen att hybridlånen åtminstone inte förbättrar bolagets 

möjlighet till utbetalning. Agentproblemet förverkligas alltså inte i sin helhet, eftersom 

dividenden tenderar att återhämta sig något åren efter emissionen och man kan 

således motivera hybridlånen som temporära finansieringsverktyg som de faktiskt 

ägnats till. 

 

Nyckelord: Dividend, Dividend payout ratio, Determinants of dividend 

payout ratios, hybridlån 
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1. Inledning 

De finska börsnoterade bolagen betalade totalt 8,2 miljarder euro i dividender från sina 

resultat år 2012. Detta kan jämföras med motsvarade siffra om 8,7 miljarder euro från 

år 2011. Ifall man inte inkluderar Nokia i beräkningarna för 2011 så har den totala 

dividendutbetalningssumman ökat (orsaken till att exkludera Nokia är att göra samplet 

mera jämförbart, eftersom Nokia inte ger någon utbetalning för år 2012) (Sajari, 2013). 

Det finns alltså enorma skillnader gällande hur mycket företag väljer att eller har 

möjlighet att betala ut till sina aktieägare. Denna avhandling kommer att försöka 

förklara olika determinanter för dividendutbetalningarna i Finland. Varför avkastar en 

viss aktie till exempel en dividend yield på 8 % medan en annan inte betalar ut någon 

dividend överhuvudtaget? Vilka är de drivande faktorerna för att ett bolag väljer att 

betala ut 100 % av sitt resultat som dividend medan det andra inte betalar någonting? 

Vissa av svaren till dessa frågor är självklara, men en djupare insikt i dividendbeteende 

behövs och är definitivt värdeskapande med tanke på dividenders fundamentala värde 

för investerare. 

En mängd olika teorier kring det så kallade dividendpusslet har skapats. Resultaten är 

ofta motstridiga och en teori tycks tidvis fungera bättre än en annan, beroende på var 

och när undersökningen utförs. Eftersom många motstridigheter fortfarande existerar 

och olösta frågor finns har forskningen kring det fundamentala ämnet fortsatt 

intensivt. Behovet av färsk kunskap gällande dividendbeteende återstår som viktigt för 

investerare på grund av dividenders fundamentala roll. 

Förutom att undersöka determinanter för dividendutbetalningen har denna avhandling 

även i syfte att undersöka relationen mellan hybridlån och dividender. Under de 

senaste åren har många av de finländska börsnoterade bolagen börjat emittera så 

kallade hybridlån. Dessa lån kännetecknas av en mycket hög kupong. Medeltalet för 

den årliga kupongen för de 17 hybridlån som emitterats sedan år 2008 är ca 10 %. 

Lånen bokförs under eget kapital och förstärker således kapitalstrukturen i bolagen, 

men eftersom kupongen för övrigt kan anses mycket hög, så ökar även 

finansieringskostnaderna i bolaget i allmänhet. Det kan ifrågasättas ifall det uppstår 

agentproblem mellan olika aktieägare i och med emitteringen av hybridlån. 

Hybridlånen riktas nämligen oftast endast till de största aktieägarna. Kan man påvisa 

att bolagen minskar sin dividend till följd av att dessa hybridlån emitteras eller är det 
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endast frågan om tillfällig finansiering som hjälper bolagen i sitt finansiella trångmål? 

Motivet till att minska dividenden kunde tänkas ligga i att bolagen redan kompenserat 

de största aktieägarna i och med hybridlåneemissionen, och således vore pressen 

mindre för dividendutbetalningen. 

1.1. Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka determinanter för dividendutbetalningar och 

eventuell påverkan av hybridlånsemittering. 

1.2. Avgränsning 

En stor del av den tidigare forskningen om dividendutbetalningar har koncenterat sig 

till signaleringseffekten av dividendbetalningar eller mer konkret ex-dividend effekten. 

Detta kommer inte att beröras djupgående i denna avhandling. Ett annat mycket 

forskat ämne är hur dividenderna påverkar företagsvärdet. Inte heller dividender i 

koppling till företagsvärdet kommer i denna avhandling att behandlas. Den tredje 

avgränsning som görs är att inte djupgående gå in på frågor gällande valet mellan 

dividendbetalningar och buybacks. De kommer i avhandlingen att behandlas, men 

avhandlingens syfte är inte att fördjupa sig i orsakerna till varför vissa bolag väljer att 

göra buybacks medan andra betalar ut dividender. Vissa skatteförändringar har även 

skett under forskningsperioden (Finland 2005). Dessa har forskats i tidigare och 

behandlas därför inte inom ramen för denna avhandling mer djupgående. Hybridlån 

innebär i denna forskning lån som totalt bokförs som eget kapital men berör alltså inte 

företagsobligationer med option till konvertering eller dylika instrument. 

1.3. Kontribution 

Utgångsläget för denna forskning är att hitta den så kallade gränsytan för vad vi för 

tillfället vet om dividendutbetalningar. Genom att utforska denna gränsyta och bidra 

med färsk data och med ytterligare faktorer kan ny kunskap om dividendutbetalningar 

skapas. Hybridlånens inverkan på dividendbetalningen har man inte tidigare forskat i. 

De första hybridlånen (finska: oman pääomaehtoinen laina) emitterades år 2008. 

Eftersom dividender i Finland betalas årligen har det inte tidigare varit möjligt att 

forska i dividendens koppling till hybridlånen, då beteendet inte varit möjligt att 

observera. 
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Geografiskt har en stor del av den tidigare forskningen koncentrerat sig till USA. Denna 

studie behandlar Finland som geografiskt område och bidrar med information till 

investerare som investerar i finska börsnoterade bolag. Även vad statistiska metoder 

beträffar har denna forskning flertalet alternativ tillhanda i utförandet av 

undersökningen än vad motsvarande tidigare studier haft. 

1.4. Arbetets fortsatta uppläggning 

Till följande kommer relevant bakgrundsfakta om både dividender och hybridlån att 

behandlas. Efter det följer ett avsnitt om teorier kring dividender, där man försöker ge 

olika orsaker till varför bolag betalar olika mängd dividender och hur detta påverkar 

företagets värde. Härefter följer ett avsnitt som berör den tidigare forskningen där  den 

mest relevanta forskningen i relation till den undertecknades forskning behandlas. När 

den tidigare forskningen väl behandlats fortsätter avhandlingen med metoder och 

empiri för just denna ifrågavarande undersökning. Arbetet avslutas med analys kring 

resultaten och slutsatser för undersökningen. 

2. Central bakgrundsfakta om dividender 

2.1. Utbetalningsformer 

Då bolag genererar positiva kassaflöden har de två alternativ. Antingen kan de behålla 

pengarna i bolaget eller så kompenserar de investerarna genom att betala ut pengarna 

till investerare. Ifall man behåller excess kassaflöden i bolaget kan man antingen 

investera i nya projekt eller öka på kassatillgångarna. Ifall man väljer att betala ut 

tillgångarna till aktieägare kan man välja mellan att betala ut tillgångar som dividender 

eller köpa tillbaka egna aktier på aktiemarknaden (Berk & DeMarzo, 2011). 
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Figur 1: Användningen av free cash flow (Berk & DeMarzo, 2011) 

 

 

 

Det finns vissa fördelar med att inte betala ut excess vinster till aktieägare. Fördelarna 

är bland annat mindre transaktionskostnader vid finansiering av nya projekt (när man 

kan använda sig av retained earnings) och överlag säkerställning att man har tillgång 

till kapital även i tider då det är svårare att få extern finansiering (Servaes & Tufano, 

2006). Överlag leder en större kassa också till mindre risk för finansiellt trångmål. 

Även klara nackdelar existerar med överdrivet stora kassatillgångar. Till nackdelarna 

hör negativ tax shield effekt (ränteintäkter beskattas) och agentkostnadsproblem 

överlag då investerare ifrågasätter vad ledningen gör med den överdrivet stora kassan. 

Dessutom avkastar kassan inte mycket och avkastningen är ofta mindre än kostnaden 

för extern finansiering, alltså vi får en så kallad negativ effekt av bärandet av kassan 

(Servaes & Tufano, 2006). 

Då bolag väljer att betala ut pengar till investerare finns det två alternativ. Antingen 

betalar bolagen ut dividender, eller så köper de tillbaka aktier från aktiemarknaden. 

Under antagandet för att en perfekt kapitalmarknad gäller spelar det i teorin inte någon 

betydelse vilken utbetalningsform bolaget väljer att använda. Dock förändras 

situationen under antagandet att skatter existerar. Ifall vi inte granskar andra effekter 

än skatter är det bättre för investerare att bolaget köper tillbaka egna aktier i stället för 

att betala ut dividender, dock med det strikta antagandet att skatten på dividender 

överstiger skatten på kapitalvinster. Ifall dividendbeskattningen överskrider 

kapitalvinstbeskattningen är den optimala utbetalningspolitiken att inte betala någon 

dividend överhuvudtaget (Berk & DeMarzo, 2011). Ifall beskattningen av dividender 
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och kapitalvinster är lika finns det trots allt fortfarande en fördel med aktieåterköp i 

jämförelse med betalning av dividender. Detta på grund av att kapitalvinster beskattas 

först då en vinst sker (vid försäljning av aktier), medan dividenden genast beskattas vid 

betalningen. 

Dividender 

Dividender är ett enkelt och klart sätt att kompensera investerare för sin insats. 

Dividender är regelbundna och liksom i teoriavsnittet kommer att behandlas ändrar 

ledningen ogärna på dividendutbetalningarna. En nackdel med dividender i 

förhållande till aktieåterköp är att dividenderna beskattas omedelbart medan 

aktieåterköp beskattas först vid det skedet då en försäljningsvinst sker. 

Återköp av aktier 

Då ett bolag väljer att köpa tillbaka av sina egna aktier från marknaden innebär det att 

antalet utestående aktier minskar och vinsten per aktie ökar. Detta torde även 

möjliggöra en snabbare ökning i aktiepriset. Det finns tre olika sätt för bolag att köpa 

tillbaka egna aktier från marknaden. Det överlägset vanligaste sättet att köpa upp egna 

aktier är genom ett öppet köp på marknaden. Öppna köp på marknaden representerar 

ca 95 % av alla tillbakaköp. Bolaget anmäler då bara om sitt intresse att köpa upp ett 

antal aktier på marknaden som vilken som helst annan investerare under någon 

tidsperiod. Förutom öppet köp kan även så kallade ”tender offer” göras. Det innebär att 

bolag köper aktier till ett visst speciellt specificerat pris under en viss tidsperiod. 

Typiskt är att tidsperioden omfattar högst 20 dagar och att priset man erbjuder har ett 

premium på ca 10-20% i förhållande till marknadspriset. ”Dutch auction” utgör en 

version av aktieåterköp och innebär att bolaget ger ut ett antal kvoter med hur mycket 

aktier det är villigt att köpa till olika priser. Det sista alternativet för aktieåterköp är ett 

så kallat riktat aktieköp. I detta fall förhandlar man direkt med en viss säljare om köp 

av aktien till något visst pris (Berk & DeMarzo, 2011). 

Fördelarna och nackdelarna med återköp av aktier beskrivs till följande (främst i 

jämförelse med betalning av dividender). Förutom skattetidsaspekten är en fördel med 

aktieåterköp att företaget kan försöka ta ställning till marknadspriset och om är för 

lågt, genom att ”tima marknaden” (Dittmar, 2000). En annan fördel är att aktieåterköp 

kan anses mera flexibla än dividender från företagsledningens synvinkel (Harvey, Brav, 

Michaely, & Graham, 2005). Som en tredje fördel kan man tänka att återköp av aktier 
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kan leda till förbättring av vissa relationstal (EPS, P/E). Nackdelar med aktieåterköp 

finns naturligtvis. För det första är aktieåterköp oregelbundna och svåra att förutspå. 

För det andra finns en viss osäkerhet i koppling till aktieåterköp vad gäller frågan om 

återköpen lyckas i den omfattning man ursprungligen planerat. 

2.2. Beskattning av utdelning 

Överlag kan man säga att beskattningen av både dividender och beskattningen av 

kapitalvinster är rätt hög i de nordiska länderna i jämförelse med övriga länder. 

Finland har liksom de övriga nordiska länderna så kallad dubbelbeskattning. Det 

innebär att av utdelbara medel betalas först en bolagsskatt av bolaget och sedan en 

skild skatt av mottagaren. Dividendbeskattningen och skatten på kapitalvinster är 

densamma i alla nordiska länder förutom i Finland. I Finland är för tillfället 70 % av 

dividenderna beskattningsbara. Det betyder att den effektiva dividendskatteprocenten 

är 21-22,4 % i Finland (beroende på om kapitalinkomsterna överskrider 50 000 euro 

per år), vilket är lägre än beskattningen från kapitalvinster. Enligt den finska 

regeringens nyaste korrigerade förslag kommer den effektiva dividendbeskattningen 

för börsnoterade bolag att öka och bli 25,5 % när 85 % av dividenderna i framtiden 

beskattas istället för 70%. Det nya förslaget från 2013 innebär även att företagsskatten 

skulle sjunka till 20 % från nuvarande 24,5% och träda i kraft från och med år 2014. 

Skattehypotesteorin (som senare behandlas i avhandlingen) säger att dividender sänker 

företagsvärdet på grund av att dividender beskattas högre och tidigare än 

kapitalvinster. I Finlands fall där dividender beskattas lägre än kapitalvinster innebär 

detta åtminstone i teorin att dividender skulle öka företagsvärdet i reflektion till 

skattehypotesteorin. 

Olika institutioners beskattning av dividender är inte lika enkel som privatpersoners. 

Olika institutioner är ofta så kallade allmännyttiga föreningar och deras 

beskattningsprocent är 0 %. Därför granskar de ofta den totala avkastningen från 

investeringen och inte dividenden skilt. Orsaken till att olika föreningar trots allt till 

exempel tycker om bolag med god dividendutbetalning är att det kan finnas olika 

interna regler på hur stor del av föreningens regelbundna kassaflöde (dividender etc.) 

och av föreningens kapitalvinster de får ge ut som utbetalningar. Ofta är andelen som 

man får ge ut som bidrag större procentuellt från regelbundna kassaflöden (som 

dividender som exempel) i jämförelse med kapitalvinster. 
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3. Central bakgrundsfakta om hybridlån 

3.1. Beskrivning av hybridlån 

Hybridlån bokförs enligt IFRS som eget kapital och förbättrar således bolagets 

relationstal som är förknippat till andelen eget kapital (debt/equity som exempel). 

Orsaken till varför hybridlånen bokförs som eget kapital och inte främmande torde vara 

att bolaget vid behov kan välja att skjuta upp på räntebetalningen från hybridlånet. 

Räntebetalningarna ackumuleras i sådana fall för senare betalning (exempel på detta 

Trainers House börsmeddelande 17.12.2012). Hybridlånen har sämre position vid 

konkursssituation jämfört med övriga lån. Det har dock senioritet jämfört med övrigt 

aktiekapital. Hybridlånet berättigar inte till röster i bolagsstämman. Hybridlånen har 

oftast ingen maturitet men ett vilkor om att de från bolagens sida går att köpa tillbaka 

efter ca 3-5 år. De beskrivna uppgifterna om typiska hybridlån härstammar från olika 

bolags börsmeddelanden gällande emission av hybridlån. 

Hybridlånen kännetecknas av en hög kupong. Den årliga kupongen på de finska 

hybridlånen har varierat mellan 6,8% - 12%, med medeltalet 9,9%. Räntekostnaderna 

från hybridlånen syns inte i bolagets resultaträkning under räntekostnader utan endast 

mellan net income och eps raden. I kassaflödesanalysen syns räntekostnaderna som 

”intrest from hybird” ifall bolaget rapporterar det skilt. Huhtamäki är ett av de få bolag 

som rapporterar räntekostnaderna klart och tydligt skilt i kassaflödesuträkningen. 

Dessutom rapporterar Huhtamäki även skilt andelen hybridlån av andelen eget 

kapitalet i balansräkningen som inte alla bolag gör (se exempel Huhtamäki Annual 

Report, 2010). 

3.2. Fördelar 

Den kanske mest konkreta fördelen med att emittera hybridlån är att ett bolag snabbt 

och relativt enkelt får tillgång till nytt eget kapital. Det nya egna kapitalet bidrar till att 

förbättra företagets relationstal (som exempel debt/equity). Således förhindrar man att 

olika kovenanter för övriga lån skall överskridas som kunde leda till risk för nya sämre 

finansieringsvillkor. 

Ett alternativ till emittering av hybridlån är en aktieemission. Fördelen med 

hybridlånsemissionen gentemot aktieemissionen är att risken för misslyckad emission 
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kan anses mindre vid hybridlånsemissionen gentemot aktieemissionen. Med 

misslyckande menas i detta fall att emissionen inte blir uppfylld. 

Hybridlånsemissionerna kan även anses snabbare och administrativt billigare för att 

samla in nytt eget kapital jämfört med aktieemission. 

3.3. Nackdelar 

Den kanske klaraste nackdelen med hyridlånsemission är den dyra kupongen som 

hybridlånen kännetecknas av. En annan nackdel som man kan förknippa med 

hybridlånen är att de är relativt otransparenta gällande rapporteringen av hybridlånen. 

Vanligen riktas hybridlånen endast till de största ägarna i bolaget. Från aktieägarnas 

synvinkel (speciellt småplacerare) kan de dyra hybridlånen uppfattas som om de 

minskar möjligheten till dividendbetalning. Detta kommer att behandlas vidare i denna 

avhandling. 

3.4. Problemet med att koppla sänkt dividend direkt till 

hybridlån 

Det finns flertalet olika tidigare undersökningar som konstaterar att bolag ogärna 

sänker sin dividend (se teori signaleringseffekt). Dividendsänkningen är trots allt ofta 

ett resultat av att de gått sämre för bolaget ett par år innan dividendsänkningen 

(Benartzi, Michaely, & Thaler, 1997). Problemet som det leder till är att det kan visa sig 

att vara svårt att särskilja på effekten av en lägre dividend på grund av sämre framgång 

för bolaget och effekten av en lägre dividend på grund av att finansieringskostnaderna 

ökat i och med emitteringen av hybridlån. Naturligtvis väger den operativa 

verksamheten och kassaflödesgeneringen mest, men hybridlånsemitteringen kan även 

ha stor påverkan. Detta speciellt när man tänker på agentproblemet som uppstår 

mellan stora- och småaktieägare i och med hybridlånsemitteringen. Hybridlånet ger en 

god avkastning till dem som deltagit i emissionen (oftast endast de stora aktieägarna) 

och således kunde man tänka sig att pressen till dividendkompensation vore mindre 

från bolagets sida. Hybridlånskostnaderna är även ofta stora både i förhållande till 

betalda dividender samt i förhållande till övriga finansieringskostnader. 
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3.5. Hybridlånen i Finland 

Eftersom dividendernas koppling till hybridlånsemittering utgör en central del av 

kontributionen i denna forskning, kommer statistik gällande de hybridlån som i 

Finland har emitterats till följande att presenteras. Som vi från. 

 
Tabell 1 Emitterade hybridlån i Finland, basinformation 1 kan utläsa är den 

genomsnittliga kupongen väldigt hög för de emitterade hybridlånen. I genomsnitt har 

kupongen varit ca 10 %. Detta kan absolut argumenteras som en hög kostnad för 

finansiering till exempel i reflektion till aktiemarknadens avkastningskrav eller 

marknadsräntorna under emitteringsperioden. Euribor 12 månader som ofta används 

som referensränta för lån i Finland har i medeltal varit 2,18 % under åren 2008-2012 

(Bloomberg Professional). Naturligtvis betalar bolag en marginal på referensräntan, 

men även om man tillsätter en sådan känns hybridlånskupongen mycket hög. Eftersom 

bolagen som emitterat hybridlån antagligen inte haft tillgång till banklån är 

jämförelsen inte totalt valid, men poängen med den höga finansieringskostnaden 

kommer trots allt fram. Även i jämförelse med marknadsriskpremium estimat på 7,14 

% till exempel av Marston & Harris (1999) så känns kupongen mycket hög. 

 
Tabell 1 Emitterade hybridlån i Finland, basinformation 1 

 

Källa: Bolagens börsmeddelanden 

Company name
Nominal Value 

(EURm)

Nominal interest 

rate
Orginal issuing 

plan (EURm)
Coordinator* Oversubscribed Issuing reason

Ahlström 80 9,5 % approx. 80 Nordea Markets Yes 1

Amer Sports 60 12,0 % 50-75 Nordea Markets Yes 1,2

Capman 29 11,3 % 20-30 n.a. Yes 1

Componenta 21 10,1 % 20 n.a. Yes 1

Cramo 50 12,0 % At least 40 Nordea Markets Yes 1,2

Finnair 2012 120 8,9 % At least 80 Nordea Markets Yes 1

Finnair 2009 120 9,0 % n.a. Nordea Markets Yes 1

Finnlines 21 12,0 % n.a. Danske n.a. 1

HKScan 20 8,5 % n.a. Danske n.a. 1

Huhtamäki 75 10,5 % n.a. n.a. n.a. 1

Lemminkäinen 70 10,0 % n.a. Nordea Markets n.a. 1

Ponsse 19 12,0 % n.a. n.a. n.a. 1

Sponda 2012 95 6,8 % n.a. n.a. Yes 2

Sponda 2008 130 8,8 % n.a. n.a. n.a. 1

SRV 45 9,5 % Smaller Nordea Markets n.a. 1

Technopolis 75 7,5 % approx. 50-60 Nordea Markets n.a. 1

Trainers House 5 10,0 % n.a. n.a. n.a. 1

Average 61 9,9 %

Median 60 10,0 % 1 = Strengthen the capital structure (increasing equity ratio)

Stdev 39 1,6 % 2 = Repay existing debt

Count 17 17 * Primary coordinator
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Tabell 2: Emitterade hybridlån i Finland, basinformation 2 ger information om när 

hybridlånen emitterats och tidpunkten när de första gången syns i företagens 

balansräkningar. Man kan ur tabellen urskilja två så kallade vågor för när hybridlån 

emitterats. Den första vågen inföll under finanskrisen medan den andra vågen inföll 

några år senare under eurokrisen. När företagen väljer att emittera hybridlån är det 

alltså oftast frågan om väldigt dålig makro-omgivning. Vi kan även ur tabellen se att en 

stor del av hybridlånen redan köpts tillbaka. I många fall har det gjorts genom en 

aktieemission. Denna poäng talar om att hybridlånen verkligen endast används 

temporärt och att aktieemissioner ersätter hybridlånen då omständigheterna för 

aktieemission blivit bättre. 

 
Tabell 2: Emitterade hybridlån i Finland, basinformation 2 

 

Källa: Bolagens börsmeddelanden 

 

Tabell 3: Hybridlånens betydelse i proportion till övrig finansiering visar hur stor andel 

hybridlånen utgör utav bolagens totala räntebärande skulder och det egna kapitalet. 

Som vi ur tabellen kan utläsa så är hybridens andel av det totala räntebärande 

skulderna inklusive hybriden i medeltal 13 %, då hybriden första gången syns i 

balansräkningen. Eftersom hybriden bokförs som eget kapital enligt IFRS kan även 

hybridens andel av det totala egna kapitalet inklusive hybriden uträknas. Medeltalet för 

First time in 

balance sheet

Early 

redemption 

option

Repurchase of 

hybrid bond by 

earliest

Bond repurchased
Plan press 

release date

Final press 

release date

Ahlström Q4 2009 After 4 years 2013 No 9.11.2009 9.11.2009

Amer Sports Q1 2009 After 3 years 2012 Yes, 12.3.2012 20.2.2009 26.2.2009

Capman Q4 2008 After 5 years 2013 No n.a. 5.12.2008

Componenta Q1 2012 n.a. n.a. n.a. 24.1.2012 27.3.2012

Cramo Q2 2009 After 4 years 2013 No 7.4.2009 15.4.2009

Finnair 2012 Q4 2012 After 4 years 2016 No 12.11.2012 13.11.2012

Finnair 2009 Q3 2009 After 4 years 2013 Yes n.a. 18.9.2009

Finnlines Q1 2009 After 3 years 2012 Yes, w ith rights issue 17.6.2009 n.a. 23.3.2009

HKScan Q3 2008 After 6 years 2014 Yes, w ith rights issue 2-17.12.2009 n.a. 23.9.2008

Huhtamäki Q4 2008 After 3 years 2011 Yes, In November 28, 2011 n.a. 19.11.2008

Lemminkäinen Q1 2012 After 4 years 2016 No n.a. 23.3.2012

Ponsse Q1 2009 After 4 years 2013 Yes, press release 19.2.2013 n.a. 31.3.2009

Sponda 2012 Q4 2012 After 5 years 2017 No n.a. 21.11.2012

Sponda 2008 Q2 2008 After 5 years 2013 Yes, w ith new  6,75 % hybrid n.a. 18.6.2008

SRV Q4 2012 After 4 years 2016 No n.a. 18.12.2012

Technopolis Q1 2013 After 5 years 2018 No 19.3.2013 19.3.2013

Trainers House Q1 2010 After 3 years 2013 No n.a. 15.1.2010
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detta är att hybriden motsvarar ca 16 % av det totala egna kapitalet. Slutsatsen från att 

granska hybridens andel både i relation till de övriga räntebärande skulderna (fast 

hybriden inte bokförs som skuld) och i relation till det egna kapitalet är att hybriden 

verkligen har en betydande roll i bolagets totala finansieringsstruktur. 

 
Tabell 3: Hybridlånens betydelse i proportion till övrig finansiering 

 

Källa: Bolagens börsmeddelanden och kvartalsrapporter 

 

Tabell 4 Ekonomisk utveckling för bolag som utgett hybridlån beskriver hur den 

operativa verksamheten har gått för bolagen innan och efter att de utgett hybridlån. 

Tabellen innehåller även medeltal för alla bolagen totalt uträknade för de olika 

undersökta faktorerna. Extremvärden påverkar här vissa jämförelsetal och skall därför 

avläsas med försiktighet. Medeltal skall dessutom också avläsas med försiktighet 

eftersom de inte är totalt jämförbara på grund av tidpunkten då hybriden emitterats. 

Data finns naturligtvis inte för åren efter att hybridlånen emitterats för sådana 

hybridlån som emitterats under de senaste åren i relation till tidpunkten då denna 

forskning skrivits. Från tabellen kan avläsas att dividenden per aktie tenderar att 

Company name

First time in 

balance 

sheet

Hybrid

Total amount 

of debt* in 

balance 

sheet not 

including 

hybrid

Total 

amount 

of debt* 

+ hybrid

Hybrid/tot

al debt + 

hybrid

Hybrid

Total 

equity 

including 

hybrid

Hybrid/To

tal Equity

Hybrid 

size or 

left of 

hybrid 

bond

Total 

equity and 

liabilities*

Hybrid/Total 

equity and 

liabilities*

Ahlström Q4 2009 80 416 496 16 % 80 686 12 % 80 1101 7 %

Amer Sports Q1 2009 60 582 642 9 % 60 557 11 % 60 1138 5 %

Capman Q4 2008 29 46 75 39 % 29 69 42 % 29 115 25 %

Componenta Q1 2012 21 243 264 8 % 21 84 25 % 21 328 6 %

Cramo Q2 2009 50 458 508 10 % 50 353 14 % 50 811 6 %

Finnair 2012 Q4 2012 171 588 759 23 % 171 786 22 % 171 1373 12 %

Finnair 2009 Q3 2009 120 613 733 16 % 120 861 14 % 120 1474 8 %

Finnlines Q1 2009 21 920 941 2 % 21 438 5 % 21 1358 2 %

HKScan Q3 2008 20 541 561 4 % 20 342 6 % 20 883 2 %

Huhtamäki Q4 2008 75 657 732 10 % 75 702 11 % 75 1360 6 %

Lemminkäinen Q1 2012 70 404 474 15 % 70 402 17 % 70 806 9 %

Ponsse Q1 2009 19 55 74 26 % 19 77 25 % 19 132 14 %

Sponda 2012 Q4 2012 95 1736 1831 5 % 95 1396 7 % 95 3132 3 %

Sponda 2008 Q2 2008 130 1706 1836 7 % 130 1051 12 % 130 2756 5 %

SRV Q4 2012 45 301 346 13 % 45 212 21 % 45 513 9 %

Technopolis * * Q1 2013 75 608 683 11 % 75 390 19 % 75 998 8 %

Trainers House Q1 2010 5 26 31 16 % 5 56 9 % 5 82 6 %

Average 13 % 16 % 8 %

Median 11 % 14 % 7 %

* interest-bearing debt

** Balance sheet f igures from Q4 2012
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sjunka åren före bolagen emitterar hybridlånen för att sedan stiga åren efter på samma 

sätt som den allmänna ekonomiska utvecklingen för bolagen. Utvecklingen kommer att 

granskas noggrannare i ett senare skede i avhandlingen. 
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Tabell 4 Ekonomisk utveckling för bolag som utgett hybridlån 

DPS

Div. 

Payout 

ratio

Dividen

ds paid 

(CF)

Net 

financial 

expense

s (IS)

CF 

Interest 

paid 

(CF)

Interest 

on 

hybrid 

bond 

(CF)

DPS

Div. 

Payout 

ratio

Dividen

ds paid 

(CF)

Net 

financial 

expens

es (IS)

CF 

Interest 

paid 

(CF)

Interest 

on 

hybrid 

bond 

(CF)

DPS

Div. 

Payout 

ratio

Dividen

ds paid 

(CF)

Net 

financial 

expens

es (IS)

CF 

Interest 

paid 

(CF)

Interest 

on 

hybrid 

bond 

(CF)

DPS

Div. 

Payout 

ratio

Dividen

ds paid 

(CF)

Net 

financial 

expens

es (IS)

CF 

Interest 

paid 

(CF)

Interest 

on 

hybrid 

bond 

(CF)

DPS

Div. 

Payout 

ratio

Dividen

ds paid 

(CF)

Net 

financial 

expens

es (IS)

CF 

Interest 

paid 

(CF)

Interest 

on 

hybrid 

bond 

(CF)

Ahlström 2009 1,00 10000 % -46,8 -25,6 -18,3 0,0 0,45 -118 % -46,7 -34,2 n.a. 0,0 0,45 -63 % -21,0 -26,2 n.a. -0,6 0,55 212 % -25,9 -26,8 n.a. -7,6 0,87 -107 % -41,2 -26,7 n.a. -7,6

Amer Sports 2009 0,50 200 % -36,20 -24,9 -21,7 0,00 0,16 43 % -36,4 -33,3 -31,9 0,00 0,16 57 % -11,80 -18,40 -20,90 0,0 0,30 58 % -19,50 -21,30 -14,30 -7,20 0,33 46 % -36,40 -20,50 -20,50 -7,20

Capman 2008 0,12 80 % -5,92 0,42 -0,13 0,00 0,16 67 % -9,69 1,07 -0,70 0,00 0,00 0 % -18,59 -1,99 -2,47 n.a. 0,04 -133 % -0,05 -0,19 -5,39 -2,23 0,12 68 % -3,68 0,56 -4,79 -3,20

Componenta 2012 0,00 0 % 0,00 -23,50 -22,10 0,00 0,00 0 % 0,00 -25,90 -26,40 0,00 0,00 0 % -0,70 -29,40 -27 -1,40 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Cramo 2009 0,65 35 % -15,33 -16,04 -14,73 0,00 0,40 25 % -19,93 -28,13 -37,54 0,00 0,00 0 % -6,13 -22,74 -21,64 -4,00 0,10 -167 % 0,00 -22,59 -19,43 -4,00 0,30 50 % -3,16 -22,17 -20,55 -4,00

Finnair 2012 0,00 0 % 0,00 -19,80 -22,80 -10,80 0,00 0 % 0,00 -21,60 -23,10 -10,80 0,10 500 % 0,00 -17,60 -22,70 -14,30 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Finnair 2009 0,25 24 % -8,90 -2,70 -14,60 0,00 0,00 0 % 31,90 -4,60 -13,10 0,00 0,00 0 % 0,00 -9,80 -12,70 -1,90 0,00 0 % 0,00 -19,80 -22,80 -10,80 0,00 0 % 0,00 -21,60 -23,10 -10,80

Finnlines 2009 0,00 0 % -17,48 -28,70 -20,99 0,00 0,00 0 % -0,65 -38,62 -34,10 0,00 0,00 0 % -0,54 -27,80 -31,14 n.a. 0,00 0 % 0,00 -21,94 -24,28 0,00 0,00 0 % 0,00 -26,46 -23,45 0,00

HKScan 2008 0,27 34 % -9,30 -6,80 n.a. 0,00 0,27 38 % -9,30 -19,40 -19,30 0,00 0,24 200 % -10,60 -29,00 -35,50 n.a. 0,22 34 % -9,40 -19,70 -24,90 -2,10 0,22 42 % -11,90 -13,80 -21,90 0,00

Huhtamäki 2008 0,42 45 % -37,50 -36,80 -38,00 0,00 0,42 -191 % -42,20 -42,50 -42,70 0,00 0,34 -30 % -42,20 -45,00 -43,20 n.a. 0,38 54 % -34,10 -25,80 -21,00 -7,90 0,44 48 % -38,40 -14,20 -12,80 -7,90

Lemminkäinen 2012 0,50 2500 % -2,08 -22,23 -16,10 0,00 0,50 26 % -10,79 -18,92 16,47 0,00 0,60 72 % -10,00 -21,09 -18,41 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Ponsse 2009 0,50 53 % -11,20 -7,90 -1,46 0,00 0,10 63 % -13,98 -7,46 -2,45 0,00 0,15 -21 % -2,80 0,12 -2,23 -1,49 0,35 45 % -4,19 2,77 -1,37 -2,28 0,35 74 % -9,73 -2,62 -1,35 -2,23

Sponda 2012 0,15 38 % -33,30 -58,60 -61,40 -11,40 0,16 41 % -41,60 -75,60 -66,80 -11,40 0,17 46 % -45,30 -58,70 -66,60 -12,80 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sponda 2008 0,40 66 % -39,60 -31,00 -34,30 0,00 0,50 39 % -44,40 -50,30 -79,60 0,00 0,00 0 % -55,50 -87,40 -66,90 0,00 0,12 -34 % 0,00 -65,10 -78,40 -11,40 0,15 38 % -33,30 -58,60 -61,40 -11,40

SRV 2012 0,12 63 % -4,06 -5,40 -7,70 0,00 0,12 71 % -4,08 -3,28 -9,05 0,00 0,06 300 % -4,26 -4,10 -8,05 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Technopolis 2013 0,20 27 % -10,77 -12,01 -10,24 0,00 0,20 54 % -12,67 -13,55 -10,28 0,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Trainers House 2013 0,00 0 % 0,00 -0,83 -1,19 0,00 0,00 n.a. 0,00 -0,30 -0,77 0,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Average 0,30 774 % -16,38 -18,96 -19,11 -1,31 0,20 10 % -15,32 -24,51 -23,83 -1,31 0,15 71 % -15,29 -26,61 -27,10 -4,05 0,21 7 % -9,31 -22,04 -23,54 -5,55 0,28 26 % -17,78 -20,61 -21,09 -5,43

Interest 

bearing 

debt 

(BS)

Sales (IS) Ebit (IS)

Ebit 

margin 

(IS)

Net 

profit 

(IS)

EPS 

(IS)

Interest 

bearing 

debt 

(BS)

Sales 

(IS)
Ebit (IS)

Ebit 

margin 

(IS)

Net 

profit 

(IS)

EPS 

(IS)

Interest 

bearing 

debt 

(BS)

Sales 

(IS)
Ebit (IS)

Ebit 

margin 

(IS)

Net 

profit 

(IS)

EPS 

(IS)

Interest 

bearing 

debt 

(BS)

Sales 

(IS)
Ebit (IS)

Ebit 

margin 

(IS)

Net 

profit 

(IS)

EPS 

(IS)

Interest 

bearing 

debt 

(BS)

Sales 

(IS)
Ebit (IS)

Ebit 

margin 

(IS)

Net 

profit 

(IS)

EPS 

(IS)

Ahlström 2009 518 1761 26 1,5 % 1,3 0,01 657 1802 15 0,8 % -16,1 -0,38 416 1596 -15 -0,9 % -32,9 -0,72 355 1894 54 3 % 17,9 0,26 332 1853 2 0,1 % -32,2 -0,81

Amer Sports 2009 656 1652 50 3,0 % 18,5 0,25 688 1577 79 5,0 % 34,0 0,37 404 1533 44 2,9 % 31,4 0,28 380 1740 97 6 % 68,9 0,52 470 1881 136 7,2 % 90,9 0,71

Capman 2008 12 38 16 41,1 % 12,4 0,15 16 52 30 57,7 % 24,2 0,24 46 37 -6 -17 % -8,1 -0,10 47 36 0,1 0 % -0,2 -0,03 42 38 21 55,1 % 17,6 0,18

Componenta 2012 200 452 14 3,0 % -7,5 -0,45 285 576 23 3,9 % -3,1 -0,25 257 545 4 0,7 % -24,0 -1,22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Cramo 2009 383 496 92 18,5 % 57,5 1,88 485 580 92 15,8 % 48,7 1,59 402 447 -11 -2,6 % -39,9 -1,30 404 492 27 6 % 4,8 -0,06 412 680 54 8,0 % 23,5 0,60

Finnair 2012 776 2023 -5 -0,2 % -22,8 -0,24 746 2258 -88 -3,9 % -87,5 -0,75 588 2449 36 1,4 % 11,8 0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Finnair 2009 324 2181 142 6,5 % 102,1 1,04 310 2263 -52 -2,3 % -41,8 -0,33 839 1838 -124 -6,7 % -101,9 -0,81 776 2023 -5 -0,2 % -22,8 -0,24 746 2258 -88 -3,9 % -87,5 -0,75

Finnlines 2009 942 296 7 2,3 % 0,4 0,83 911 736 35 4,8 % 1,0 0,01 850 494 -24 -4,8 % -44,0 -0,96 859 561 26 5 % 3,3 0,05 859 605 21 3,5 % -1,1 -0,05

HKScan 2008 197 934 40 4,3 % 27,8 0,79 515 2107 55 2,6 % 29,5 0,72 525 2295 38 1,7 % 7,6 0,12 417 2125 55 3 % 32,5 0,64 514 2114 48 2,3 % 30,8 0,52

Huhtamäki 2008 740 2276 146 6,4 % 96,6 0,94 946 2311 28 1,2 % -20,2 -0,22 657 2260 -75 -3,3 % -110,2 -1,12 463 2038 119 6 % 73,5 0,71 436 1952 134 6,9 % 114,7 0,92

Lemminkäinen 2012 376 1892 29 1,5 % 1,1 0,02 432 2274 54 2,4 % 24,3 1,91 371 2268 50 2,2 % 20,4 0,83 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Ponsse 2009 34 310 37 12,0 % 26,5 0,95 73 293 14 4,7 % 4,4 0,16 52 147 -16 -10,7 % -20,3 -0,72 37 262 22 8 % 23,3 0,78 39 328 29 8,8 % 14,8 0,47

Sponda 2012 1573 232 216 93,1 % 120,4 0,40 1755 242 210 86,8 % 117,8 0,39 1736 265 210 79,5 % 114,9 0,37 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Sponda 2008 2006 117 104 88,9 % 48,3 0,61 1760 107 50 46,2 % -0,7 1,27 1828 224 126 56,3 % 26,6 0,24 1598 182 -13 -7 % -81,6 -0,35 1573 232 169 72,7 % 120,4 0,40

SRV 2012 230 485 13 2,7 % 5,2 0,19 284 672 14 2,1 % 5,3 0,17 301 642 7 1,1 % 0,9 0,02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Technopolis 2013 574 93 72 77,5 % 48,8 0,73 637 107 48 44,8 % 24,9 0,37 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Trainers House 2013 14 16 0 0,0 % -18,4 -0,27 10 13 0 -1,4 % -0,2 0,00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Average 562,05 897,25 58,62 21,3 % 30,48 0,46 618,10 1057,06 35,58 16,0 % 8,49 0,31 618,16 1135,93 16,31 6,6 % -11,17 -0,34 533,55 1135,35 38,12 3 % 11,96 0,23 542,29 1194,03 52,59 16 % 29,18 0,22

Källa: Bolagens årsrapporter
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4. Teorier gällande dividendutbetalning 

Det finns en hel del teorier kring dividendutbetalningar som uppstått genom tiden. 

Teorierna försöker förklara dividendutbetalningarnas orsaker. Hur som helst så har 

inget så kallat konsensus uppstått. Teorierna kring dividendutbetalningar utgår ofta 

från dividendernas irrelevansteori av Miller & Modigliani (1961) och bygger på denna. 

Det existerar också en hel del motstridigheter vad gäller empiriska bevis för de olika 

teorierna (Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). 

Vanligen har företagsledningen två olika beslutsfrågor de måste ta ställning till. Den 

första är att bestämma om företaget skall investera eller inte. Den andra frågan är att 

svara på hur eventuella investeringar skall finansieras. En tredje fråga som uppstår vid 

det skedet då bolaget börjar generera kassaflöden och göra vinst är vad företaget skall 

göra med excess kapitalet som inbringas. Skall det investeras tillbaka i verksamheten 

eller skall man dela ut det till aktieägarna? (Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). 

Utgående från ekonomisk teori är svaret på den sista frågan att företaget skall göra det 

som maximerar aktieägarnas nytta. 

Man kan i praktiken utgå ifrån tre olika syner på dividendutbetalningar. De finns de 

som anser att höga dividendutbetalningar ökar på företagsvärdet. Detta kallas för 

”bird-in-the-hand” teorin (mera om denna teori senare). Det finns även de som anser 

att dividender sänker på företagsvärdet (skattesynen). Den tredje gruppen ser 

dividendutbetalningar som irrelevanta och anser att dividender inte påverkar 

företagsvärdet överhuvudtaget. Trots dessa tre syner finns det även andra argument för 

och emot dividender som även inom ramen för avhandlingen kommer att behandlas. 

Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai (2010) har gjort ett ypperligt arbete genom att 

sammanställa olika dividendteorier. Delvis utgår den undertecknade från de teorier 

som författarna presenterar, men dock med vissa modifieringar och tillägg så att 

teoriavsnittet bättre anpassar sig till den undertecknades forskning. 
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Figur 2: Utgångsläget för teorier kring dividendutbetalningar och företagsvärdet  

 

 

 

Trots den stora mängden forskning kring dividendutbetalningar och teorier gällande 

dividendutbetalningar finns det fortfarande mycket motstridigheter och olika åsikter i 

ämnet. Redan år 1976 var Ficher Blacks (1976) slutsats gällande dividender följande: 

”The harder we look at the dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces 

that just don’t fit together”. Ett annat välkänt citat står Allen, Bernando och Welch 

(2000) för. Deras dividend consensus slutsats stöder även Blacks argument: “Although 

a number of theories have been put forward in the literature to explain their pervasive 

presence, dividends remain one of the thorniest puzzles in corporate finance” (Allen, 

Bernardo, & Welch, 2000). 

4.1. Irrelevansteorin 

Miller & Modigliani (1961) argumenterar för att företagsvärdet inte påverkas av 

dividendutbetalningarna i en perfekt kapitalmarknad. Denna perfekta kapitalmarknad 

kan förklaras enligt följande antaganden: 1) ingen skillnad i beskattningen mellan 

kapitalinkomster och dividender 2) inga transaktionskostnader 3) inga 

informationsasymmetrier 4) inga agentproblem och 5) alla är pristagare på marknaden 

och ingen kan ensam påverka marknadspriserna. I dessa omständigheter har 

dividenderna alltså ingen påverkan på företagets värde. Enligt irrelevansteorin 

påverkas företagsvärdet alltså inte av det utbetalningsbeslut företaget gör, utan snarare 

av hurdana investeringsbeslut företaget gör för att genera framtida vinster. Miller & 

Modigliani (1961) argumenterar dessutom för att investerare kan skapa så kallade 
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”hemgjorda” dividender ifall de vill genom att justera sina portföljer enligt sina 

preferenser. 

Black & Scholes (1974) hör till dem som undersökt hållbarheten i Miller & Modiglianis 

irrelevansteori. Undersökningen som Black & Scholes (1974) gjorde gick ut på att 

granska relationen mellan dividend yields och aktieavkastningar för att identifiera 

effekten av dividender på aktiepriser. Forskarna delade sitt material som baserade sig 

på amerikanska listade bolag i 25 olika portföljer. Dd kom fram till att avkastningen var 

den samma för portföljer med både låga och höga dividend yields, d.v.s. varken låga 

eller höga dividend yields påverkade aktiepriserna. Detta stöder Miller & Modiglianis 

irrelevansteori. Ett antal olika studier som inte kan påvisa att irrelevansteorin skulle 

hålla har i efterhand gjorts. Ball, Brown, & Finn (1979) utvidgade bland annat Black & 

Scholes dividend yield experiment och fann ett samband mellan dividend yields och 

avkastningar på den australiensiska marknanden och påpekade således att 

irrelevansteorin inte skulle hålla. 

4.2. Bird-in-the-hand hypotesen 

Teorin om att dividender ökar företagsvärdet hör kanske till de äldsta teorierna vad 

dividendutbetalningar beträffar. Redan år 1934 argumenterade Graham och Dodd för 

att hela poängen med företag är att betala ut dividender, och att företag som betalar ut 

dividender måste sälja sina aktier för högre priser och vice versa (Al-Malkawi, Rafferty, 

& Pillai, 2010). Poängen i teorin om att företagsvärdet ökar i och med 

dividendbetalningar är att i en osäker värld med ofullständig information värderas 

dividender olika från kvarhållna vinster. Investerare föredrar och värdesätter säkra 

dividender högre än osäkra kvarhållna vinster och därför måste företagsvärdet vara 

högre för bolag som betalar dividend och vice versa. En högre dividend som gör 

osäkerheten gällande kommande kassaströmmar mindre leder till en sänkt 

kapitalkostnad som därmed leder till ett högre företagsvärde. Namnet ”bird-in-the-

hand-hypothesis” kommer från att man i teorin utgår ifrån att investerare värderar 

säkra dividender (en fågel i buren) högre än osäkra outdelade vinster (två fåglar i 

busken) (Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). 
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Figur 3: Tanken bakom att högre dividender ökar företagsvärdet 

 

 

 

Gordon (1959) undersökte den så kallade ”bird-in-the-hand-hypotesen”. Han 

undersökte ifall retained earnings eller dividender har större påverkan på aktiepriset. 

Slutsatsen var att aktiepriset påverkas mera av dividender än retained earnings. Detta 

som utgångsläge skulle stöda ”bird-in-the-hand-hypotesen”. Mostsvarande resultat har 

även Fisher (1961) kommit fram till (tolkad av Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). 

Även motstridiga resultat förekommer här. Baker, Powell och Veit (2002) gjorde en 

undersökning där de frågade företagsledare från bolag listade på Nasdaq ifall de tror att 

investerare skulle föredra dividender i dag framom osäker prishöjning i aktiepriset i 

framtiden. Endast 17 % var av den åsikten, 28% hade ingen åsikt och 55 % var av 

motsatt åsikt. Detta var enligt Baker, Powell och Veit ett argument för att inte stöda 

”bird-in-the-hand-hypotesen” (Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). 

4.3. Skatte-effekt hypotesen 

M&M modell utgår ifrån en perfekt kapitalmarknad utan skatter. Då utgår man ifrån 

att det inte finns någon skillnad i beskattningen av värdeökning och dividend. I 

verkligheten existerar däremot en skillnad som påverkar den utbetalningspolitik 

företag använder gentemot sina investerare och företagsvärdet i sig. Skatte-effekt 

hypotesen föreslår att låga dividender (eller inga dividender) sänker på 

kapitalkostnaden och ökar därmed på aktiepriset. Således är effekten att låga 

dividender kontribuerar till att maximera företagsvärdet. Teorin bygger på 

utgångsläget att dividender beskattas högre än kapitalvinster (capital gain). Dessutom 
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beskattas dividender omedelbart medan kapitalvinster endast beskattas vid 

försäljningstillfället (Al-Malkawi, Rafferty, & Pillai, 2010). Allmänt kan man säga att 

det finns tidigare forskning som både stöder och strider emot teorin om att dividender 

sänker på företagsvärdet. Ofta går den tidigare forskningen ut på att granska 

aktieavkastningar och dividend yields och utforskar ifall det finns skillnader mellan de 

som betalar dividender och de som inte gör det. Empiriska bevis både för och emot 

skatte-effekt hypotesen existerar. 

 

Figur 4: Tanken bakom att låga dividender ökar på företagsvärdet 

 

 

 

4.4. Signalering med dividender 

Signaleringseffekten betyder att bolag signalerar sina framtidsutsikter med 

dividendbetalningar. Förändringar i dividenden tyder på information gällande 

förändringar i framtida kassaflöden för investerare (Kinkki, 2001). Utgångsläget här är 

att en ökad dividendutbetalning skulle signalera bättre framtidsutsikter, medan en 

sänkt dividendutbetalning skulle berätta att framtiden ser svårare ut. 

Signaleringsteorin handlar alltså om mängden information som finns tillhanda i 

dividendbetalningarna (Miller & Rock, 1985).  

Signaleringseffekten kan även mätas genom att kolla på aktieprisreaktionen då bolaget 

anmäler om förändringar i dividendutbetalningar. Tanken här är att information till 

investerare ges i samband med dividendutbetalningsförändringar som sedan prissätts 
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på marknaden på basis av företagets framtidsutsikter.  Här bör man dock komma ihåg 

att anmälan av dividendförändringen ofta sker i samband med resultatpubliceringen, 

och då kan det vara svårt att särskilja informationen från dividenden med resultatet. På 

grund av detta är det av särskilt stort intresse att granska anmälningar gällande 

dividender utanför resultatpubliceringar. Dessa dividender brukar främst vara så 

kallade extra dividender utanför ordinarie dividendbetalningar. 

Flera tidigare undersökningar föreslår en existerande signaleringseffekt. Bland dessa 

kunde nämnas Bhattacharya (1979), John & Williams (1985) och Miller & Rock (1985). 

Trots att den ovannämnda forskningen föreslår att ett samband finns existerar även 

undersökningar som inte anser att länken är så stark. Som ett par mer skeptiska studier 

till signaleringseffekten kan Watts (1973), Gonedes (1978) och Benartzi, Michaely, & 

Thaler (1997) omnämnas. 

Som ett exempel på en intressant studie gällande signaleringsteorin kan Benartzi, 

Michaely & Thalers (1997) undersökning nämnas. Det data forskarna använde 

utgjordes av börslistade bolag från Amerika mellan perioden 1979-1991. Det resultat 

forskarna ovan kom fram till var att förändringar i dividenden endast ger mycket 

begränsad information om bolagets framtida resultat. Bolag som år 0 ökat sin dividend 

har däremot upplevt signifikanta ökningar i sitt resultat år -1 och 0. Även bolag som 

sänker sin dividend år 0 har upplevt sitt resultat sjunka år 0 och -1. Med andra ord 

berättar dividender mera om historisk verksamhet än om framtiden enligt Benartzi, 

Michaely & Thaler (1997). Inte heller storleken på dividendökningen berättar desto 

mera om framtiden. Trots detta kan viss typ av signalering förklaras. I likhet med 

Litner (1956) visar Benartzi, Michaely & Thaler (1997) att bolag som ökar sin dividend 

har mindre sannolikhet att uppleva en nedgång i sitt resultat i jämförelse med bolag 

som håller sin dividend konstant. 

4.1. Dividendkonservatism 

Dividendkonservatism går ut på teorin om att ledningen ogärna förändrar sina 

dividendutbetalningar. Med andra ord kan man enligt teorin anta att dividenden 

förändras långsammare än resultatet. Ofta behandlar man inte dividendkonservatism 

som en skild teori, utan förknippar den med signaleringsteorin om att bolag ogärna till 

exempel vill sänka på sin dividend för att signalera sämre tider. 
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4.2. Clientele Effects 

I ett nötskal betyder dividend clienteles att en viss dividendutbetalningspolitik lämpar 

sig bättre för en viss typ av ägare jämfört med andra ägartyper. Gällande ägartyper 

skiljer man ofta på retail gentemot institutionella ägare. Även åldern på privata 

investerare anses spela en roll. Ofta antar man att äldre ägare föredrar mera 

dividendbetalningar än yngre. Orsakerna till de olika preferenserna i 

dividendbetalningarna är främst skattetekniska (Kinkki, 2001). Ifall en så kallad 

dividend clienteles effekt existerar kan man anta att företag kan maximera sin 

aktievärdering och minimera sin kapitalkostnad genom att ta clienteles effekten i 

beaktande så att de justerar sina dividendbetalningar enligt ägarstrukturens intressen 

(Graham & Kumar, 2006). 

Graham & Kumar (2006) undersökte clienteles effekten på den amerikanska 

marknaden. Slutsatsen av deras undersökning var att retail kunder föredrar icke-

dividendbetalande aktier medan institutioner föredrar dividendbetalningar. Orsaken 

till att amerikanska institutioner föredrar dividendbetalningar är deras skattefördel 

gentemot privata investerare (Grinstein & Michaely, 2005). Graham & Kumar (2006) 

kunde även påvisa clienteles effekten i den bemärkelsen att äldre investerare prefererar 

mera dividender än yngre investerare. 

Grinstein & Michaely (2005) undersökte också det institutionella ägarskapets påverkan 

på företagets dividendutbetalning. Deras forskning stöder Graham & Kumar (2006) 

genom att också kostatera att institutionella investerare undviker att placera i bolag 

som inte betalar dividender. Trots att Grinsteins & Michaelys (2005) resultat stöder 

hypotesen att institutionella investerare undviker icke-dividendbetalande bolag, lyckas 

de inte påvisa att högre dividender lockar institutionella placerare. Däremot stöder 

deras resultat att tillbakaköp av aktier lockar institutionella placerare. Som helhet 

finner de dock inte stöd för att institutionella placerare som en grupp skulle öka 

utbetalningarna i ett bolag vare sig genom dividender eller tillbakaköp av aktier, utan 

endast att de institutionella ägarna undviker bolag som inte betalar utbetalningar. 

I Finland har Hietala (1987) och Sorjonen (1995) undersökt clienteles effekten (Kinkki, 

2001). De kunde trots allt inte påvisa några skatte-effekter i deras test. En annan 

färskare undersökning från Finland gällande clienteles effekten är gjord av 

Korkeamäki, Liljeblom & Pasternack (2009). De undersökte främst år 2004 

skattereformens påverkan på dividendbetalningen för finska börsnoterade bolag. 
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Skattereformen introducerade dubbelbeskattning så att 70% av dividender är 

beskattningsbara på personlig nivå. Den slutsats som Korkeamäki, Liljeblom & 

Pasternack (2009) kom till var att företagen ökade på sina dividenbetalningar före 

skattereformen trädde i kraft. Effekten var starkare för bolag som hade ett 

förhållandevis större antal akteiägare som negativt påverkades av reformen. Efter att 

reformen introducerats sjönk dividendbetalningarna i stort snitt för alla bolagen. 

Resultaten tyder på att en clienteles effekt existerar på den finska marknaden och att 

bolagen påverkar sina dividendbetalningar beroende på ägarstrukturen i bolaget. 

4.1. Dividend catering 

Dividend catering teorin är en teori som förklarar företagens dividendbetalningar med 

utgångspunkt i investerares preferenser för dividendbetalningar. Teorin säger att bolag 

betalar dividend om investerare prissätter detta med ett aktieprispremium och inte 

betalar dividend ifall det inte syns i värderingen av företagets aktie (Baker & Wurgler, A 

Catering Theory of Dividends, 2004) Teorin är alltså ganska långt liknande som 

clientele teorin, men med mera betoning på prispremiumet och inte endast på att 

företagen justerar sina dividendbetalningar enligt ägarstrukturen. Idén bakom teorin är 

att marknaderna inte fungerar perfekt (irrelevansteorin inte håller) och att olika behov 

för dividend och icke-dividendbetalande företag existerar, som sedan reflekteras i 

företagens aktiepriser. Baker & Wurgler (2004) ger tre orsaker till att Millers & 

Modiglianis (1961) irrelevansteori inte håller. Det första argumentet är att investerare 

antingen har oinformerade eller möjligen tidsvarierande behov för dividendbetalande 

aktier. Det andra argumentet är att arbitrage inte kan förhindra denna 

efterfrågeskillnad att påverka priserna för betalare vs. icke-betalare. Det tredje 

argumentet är vad teorin i grund egentligen går ut på, det vill säga att ledningen betalar 

dividender om det förväntas ge ett högre premium på aktien. Bakers & Wurglers 

(2004) teori är trots allt begränsad till att endast förklara antalet betalare och inte 

dividendens storlek för existerande dividendbetalare. Själva dividendbetalningens 

storlek förklaras mera av företagsspecifika variabler (Baker & Wurgler, A Catering 

Theory of Dividends, 2004). Den undertecknades forskning undersöker 

företagsspecifika variabler som påverkar dividendens storlek och inte fundamentala 

frågor ifall dividender prissätts på marknaden eller inte. 

Empirisk forskning av Baker & Wurgler (2004) stöder teorin. Företagsledare tenderar 

att preferera att börja betala dividender då det finns ett prispremium för 
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dividendbetalare och lämnar bort dividendbetalningar ifall de inte värdesätts på 

aktiemarknaden. Ferris, Jayaraman & Sabherwals (2009) forskning stöder även Baker 

& Wurglers (2004) teori. De finner dessutom att catering effekten är starkare i common 

law länder än i civil law länder. Detta kan bero på att investerarskyddet är starkare i 

civil law länder som leder till att investerares preferenser starkare tas i beaktan.  

Motstridigheter till Baker & Wurglers (2004) forskning existerar även. Chikashi (2010) 

undersökte ifall catering beteende håller på den japanska aktiemarknaden för 

elektronikbolag. Slutsatsen för denna forskning var att catering inte kan förklara 

beslutet att börja betala dividend eller att sluta det. Även annan forskning som inte 

stöder catering teorin har gjorts. Lue (2011) har försökt sig på att expandera Baker & 

Wugers (2004) forskning, men kunde inte bevisa att catering teorin höll.  

4.2. Agentteorin 

Agentteorin går ut på att förklara problem som uppstår mellan ledningen vid 

särskiljandet av ägande och ledarskap. Man kan koppla agentteorin och dividender på 

följande sätt: agentkostnaderna sjunker ifall företagsledningen väljer att distribuera 

excess vinstmedel till ägarna och således inte har möjligheten att delta i ogynnsamma 

värdeförstörande projekt. Å andra sidan bör kapitalstrukturen samtidigt också tas i 

beaktande. Extern finansiering är ofta dyrt och därmed kan det vara bättre för 

aktieägarna att inte få vinstmedel betalda, utan att företaget istället använder egna 

kumulativa historiska vinstmedel för att spara i bland annat transaktionskostnader som 

uppkommer i och med extern finansiering. Rozeff (1982) definierar balansen mellan 

dessa två motstridigheter: 1) dividender sänker agentkostnader vs. 2) dividender ökar 

kostnaden av extern finansiering i form av extra transaktionskostnader som 

utgångsläget hur företaget borde bestämma sin optimala dividendutbetalningspolitik.  

En annan typ av agentkostnad finns även kopplat till dividendbetalningar, nämligen 

agentkostnaden som uppkommer mellan aktieägare och långivare. Överdrivna 

dividendbetalningar till aktieägare, speciellt vid finansiellt trångmål, kan anses vara 

orättvisa från långivarens synvinkel (Jensen & William, 1976). Gällande empiri och 

tidigare forskning torde consensus åsikterna i ärendet vara att dividender hjälper till att 

minska på agentkostnaderna mellan ledningen och aktieägare. 

Ett mycket potentiellt agentproblem mellan olika stora och små aktieägare kunde 

tänkas uppstå i och med emitteringen av hybridlån. Lånen emitteras i praktiken alltid 
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endast till de största aktieägarna som består av olika institutionsägare. Då kunde man 

tänka sig att detta leder till en situation där storägarna redan fått sin så kallade 

kompensation genom den höga kupongen från hybridlånet och att pressen på 

dividendutbetalningen således vore mindre. 

4.1. Livscykelteorin 

Livscykelteorin går ut på att förklara företagens dividendbeteende med företagens ålder 

i vilket situation de är i sin livscykel (Coulton & Ruddock, 2009). I ett nötskal säger 

teorin att äldre företag med mindre tillväxtmöjligheter betalar förhållandevis mera 

dividend än yngre företag med mera tillväxtpotential. Andra kännetecknande faktorer 

för företag med bättre dividendutbetalning är företag med bättre lönsamhet, större fritt 

kassaflöde och större andel retained earnings i balansräkningen (Yordying, 2011). 

Livscykelteorin har testats av bland andra DeAngelo, DeAngelo, & Stulz (2006). De 

prövade teorin med att undersöka ifall företag med större antal retained earnings i 

proportion till totalt eget kapital (retained earnings/total equity) och i förhållande till 

totalt kapital (retained earnings/total assets) betalade mera dividend än andra bolag. 

Måttet som DeAngelo et. al (2006) använde kan anses som ett bra proxy för att granska 

i vilket livsstadium ett bolag befinner sig i. Måttet beskriver företagets livscykel genom 

att visa hur mycket bolaget är självfinansierande eller beroende av extern finansiering. 

Företag med höga retained earnings/total equity multiplar tenderar att vara mer 

mogna och ha bättre självfinansieringsmöjligheter än andra bolag, vilket gör dem till 

goda kandidater för högre dividendbetalning. I relation till att endast titta på den totala 

skuldsättningen i bolagen är retained earnings ett bättre mått i den bemärkelsen att 

den beskriver källan av finansieringsstrukturen. Att endast titta på andelen equity i 

förhållande till total assets kan vara missvisande på grund av att goda multiplar i detta 

relationstal kan åstadkommas med en färsk equity offering som exempel (DeAngelo, 

DeAngelo, & Stulz, 2006). Resultatet som DeAngelo, DeAngelo & Stulz  (2006) kom till 

var att retained earnings/total equity och retained earnings/total total assets  påverkar 

dividendutbetalningsmöjligheterna. Bolag med högre antal retained earnings i sin 

balansräkning betalar mera dividender som på så sätt stöder dividend livscykelteorin. 

Mera om DeAngelo, DeAngelo & Stulz (2006) undersökning finns i avsnittet om 

tidigare forskning. Shin, Kwon, & Kim (2010) forskning stöder DeAngelo, DeAngelo & 

Stulz (2006) observationer och fungerar som ett ytterligare excempel som påvisar 

dividend life-cycle teorin. 
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4.2. Slutsatser från teoriavsnittet 

Redan år 1976 drog Black (1976) följande välkända slutsats: ”The harder we look at the 

dividend picture, the more it seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit 

together.” Resonemanget tycks hålla ännu i dagens läge. Det existerar en hel del olika 

teorier gällande dividendbetalningar. Trots allt är många av teorierna logiska och lätta 

att stöda trots att de i viss mån kan vara motstridiga.  

5. Teorier kopplat till kapitalstrukturen 

Eftersom hybridlånen påverkar kapitalstrukturen kommer teorier kopplat till 

kapitalstrukturen i korthet att behandlas. Det är ett medvetet val att försöka hålla 

teoriavsnittet gällande kapitalstruktur kortfattat eftersom denna avhandling i främsta 

hand studerar bolagens dividendutbetalning och inte förändringar i kapitalstrukturen 

eller de bakomliggande orsakerna till detta. I likhet med dividendutbetalningsteorin 

finns motstridigheter vad kommer till valet av kapitalstruktur (Myers, 1984). 

5.1. Pecking order teorin 

Pecking order teorin går ut på att förklara bolagets kapitalstruktur med en viss sorts 

rangordning och preferens för olika typs finansiering. I första hand prefererar bolag 

interna medel före externa. I en situation där utomstående finansiering behövs 

prefereras lån före aktiekapital (Myers, 1984). Orsaken bakom beteendet förklaras med 

teorier kring snedvridet urval. 

Pecking order teorin torde inte kunna förklara valet av hybridlånsfinansiering. 

Hybridlånet bokförs som eget kapital, men fungerar i praktiken som ett normalt lån 

med högre ränta än normalt. Alternativet till hybridlånet är aktieemission som trots 

anses som ett sämre alternativ för de bolag som emitterar hybiridlån på grund av högre 

risk för misslyckande och högre administrativa kostnader. Eftersom en aktiemission 

(ifall inte risk för misslyckande) säkerligen skulle prefereras före hybridlåneemissionen 

kan inte pecking order teorin förklara valet att emittera hybridlån. 
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5.2. Tradeoff teorin 

Tradeoff teorin går ut på att förklara kapitalstrukturen som en tradeoff mellan nyttorna 

och kostnaderna av lån. Bolaget strävar att maximera sin tax shild medan det inte vill 

hamna i finansiellt trångmål (Myers, 1984). Hybridlånet kan anses som ett medel för 

bolaget att väga nyttorna och kostnaderna av hybridlånsemissionen gentemot en 

aktieemission. Orsaken till varför hybridlånet väljs torde vara att hybridlånsemissionen 

visar sig som ett lättare och säkrare verktyg att uppfylla det tillfälliga 

finansieringsbehovet. 

5.3. Market timing teorin 

Market timing teorin behandlas bland annat av Baker & Wurgler (2002). Teorin går ut 

på att förklara valet av finansieringsform i bolagets försök att tima marknaden. 

Aktieemissioner tenderar att vara populärare vid tider då marknadsvärdet av aktierna 

även tenderar att vara högre. Detta har även empiriskt bevisats hålla av bland annat 

Baker & Wurgler (2002). 

Hybridlåneemissionen kan anses stöda market timing teorin. Ofta är den 

bakomliggande orsaken till behovet av tilläggsfinansiering ett problem i den operativa 

verksamheten. Problem i den operativa verksamhten leder naturligtvis även till lägre 

aktievärdering, vilket minskar lockelsen att samla kapital genom en aktieemission och 

därmed till val av hybridlån. 

6. Koppling till teori 

Det är fullständigt naturligt att all teori inom ett visst forskningsområde omöjligtvis 

kan kopplas exakt till ens egen forskning. Hur som helst är syftet med detta avsnitt att 

koppla dividendteorin till den undertecknades forskning. De enda teorier som inte 

kopplas till denna forskning empiriskt men som ändå behandlas i teoriavsnittet, är 

teorier gällande hur dividender påverkar företagsvärdet. Syftet med denna forskning är 

inte att granska dividenders påverkning på företagsvärdet, utan snarare att granska 

faktorer som påverkar dividendutbetalningarna. Trots detta har teorierna kring 

påverkan av dividender på företagsvärdet behandlats på grund av deras fundamentala 

karaktär och intresse gällande dividender och dividendteorier som helhet.  
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Kopplingen till signaleringsteorin motiveras på följande sätt. Det kanske naturligaste 

sättet att koppla signaleringsteorin till empiri är genom att granska hur aktiepriset 

reagerar på olika dividendanmälningar från företaget. Detta kommer trots allt inte att 

undersökas i den undertecknades forskning. Däremot kan man helt enkelt tänka sig att 

granska endast karakteristika för bolag som betalar dividend i jämförelse med bolag 

som inte gör det. Den förväntade slutsatsen av dessa typer av granskningar för nordiska 

bolag kunde stöda Denis & Osobov (2008) forskning, nämligen att största delen 

tenderar att betala dividender och att det just är de mest lönsamma bolagen som gör 

det (inget behov att signalera), vilket tyder på att en signaleringseffekt inte skulle 

existera. I motstridighet till detta kan man även tala om signaleringsteorin och 

dividendkonservatismen. Dessa i sin tur förspråkar att bolag ogärna ändrar sin 

dividend (åtminstone inte neråt) vilket skulle tyda på att en signaleringsfunktion 

existerar. Dividendkonservatismen undersöks genom att granska föregående års 

dividend och förändringen i dividenden. Utgångsläget här är att föregående års 

dividend nog påverkar detta års dividend och därmed kan man anta att någon slags 

dividendkonservatism existerar, d.v.s. att bolag ogärna ändrar på sin 

utbetalningspolitik. 

Agentteorin kan även kopplas på ett naturligt sätt. Detta har tidigare gjorts av bland 

annat Rozeff (1982). Poängen här är att granska ifall dividender minskar på 

agentproblemen mellan ledningen och ägarna. Kopplingen mellan dividender och 

hybridlån är ett sätt att undersöka agentteorin.  

Dividender och kopplingen till livscykelteorin har utförts av bland annat DeAngelo, 

DeAngelo & Stulz (2006). Utgångsläget här är att bolag med större antal kvarhållna 

vinster betalar ut mera dividender och således ligger i en livscykelfas med mindre 

tillväxt- och investeringsmöjligheter. Gällande livscykelteorin kunde man tänka sig att 

också granska investeringstakten. Ifall det visar sig att bolag investerar kraftigt 

och/eller upplever tillväxt kan man anta att bolag upplever ett så kallat tillväxtstadie 

och därmed betalar mindre dividend. Man kan även tänka sig kopplingen genom att 

granska storlek eller övriga faktorer med att testa hypotesen ifall mera mättade bolag 

betalar ut mera dividender eftersom de har mindre investeringsmöjligheter. 

Variablerna och motiveringarna till dem kommer att motiveras och granskas mycket 

noggrannare i ett senare avsnitt av denna avhandling. Poängen i detta kapitel var 
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främst att visa att det finns en naturlig och klar koppling mellan teori och empiri i 

forskningen. 

7. Tidigare forskning 

7.1. Rozeff (1982) 

Rozeff (1982) undersöker med en multipelregression determinanter för bolagens 

dividendbetalningar. Forskningen utgår från agentteori-perspektivet om att dividender 

minskar agentkostnaderna mellan företagsledningen och aktieägarna samt att 

dividender ökar transaktionskostnader för främmande kapital. 

Data 

Datamaterialet består av amerikanska bolag i olika industrier bortsett från bolag från 

den finansiella sektorn. Den totala sampel storleken är 1000 och består av bolag från 

64 olika industrier. Tidsperioden är 1974-1984. 

Metod 

Beroende variabeln i undersökningen är företagets target dividend payout ratio. Target 

dividend payout ration har i detta fall konstruerats genom att ta medeltalet av bolagens 

realiserade dividend payout ration mellan åren 1974-1980. 

Som mått på ifall transaktionskostnader för externt kapital påverkar 

dividendutbetalningar har tre olika variabler använts. Den första variabeln är realiserad 

försäljningstillväxt över en fem års tidsperiod mellan åren 1974-1979. Den andra 

variabeln är ett estimat på försäljningstillväxt mellan 1979-1984. Resonemanget bakom 

valet av försäljningstillväxtfigurer är att försäljningstillväxt ofta har varit och även i 

framtiden kommer att vara ett resultat av investeringar för att skapa 

försäljningstillväxten. Då kunde man tänka sig att försäljningstillväxt har en negativ 

påverkan på dividendbetalningen eftersom extern finansiering ofta är dyrare än interna 

kumulativa medel. Som tredje mått används beta. Beta är högre för bolag med större 

operativ och finansiell risk. Ifall ett bolag har högre operativ och finansiell risk så antar 

man att de även betalar ut mindre i dividender.  
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Som mått på efterfrågan för dividenden har log av antalet aktieägare använts. Även 

antalet insiders av totala antalet aktieägare har mätts. Idén här är att det finns en större 

tendens för dividendbetalningar ifall aktieägandet är utspritt. 

Resultat 

Slutsatserna Rozeff (1982) kom fram till var att lägre dividender kan observeras då 

bolaget upplever högre försäljningstillväxt. Här kan man dra slutsatsen att tillväxten 

ofta är ett resultat av högre investeringskostnader. Högre investeringskostnader leder 

därefter till lägre dividender eftersom externt kapital är kostsamt. Den andra slutsatsen 

är att bolag med högre beta betalar ut mindre dividend. Detta förklaras med att bolag 

med högre beta ofta har större operativ och finansiell risk. Den högre risken och 

volatiliteten i resultatet leder till att man har mindre möjlighet och vilja till 

utbetalningar. Det tredje resultatet Rozeff (1982) kommer till är att bolag betalar ut 

mera dividend då insiders äger lite eget kapital och/eller då ett stort antal externa 

aktieägare finns. 

Kritik mot undersökningen 

Följande kritik kan ges undersökningen: priset på extern finansiering har sjunkit i 

dagens läge. Därför håller resonemang om dyrt externt kapital inte lika bra i dagens 

läge som tidigare, d.v.s. man kan delvis anta att resonemanget är föråldrat. Även 

antagandet om att en så kallad målsättning att betala dividend på basen av sju års 

historisk dividend kan ifrågasättas.  

7.2. Denis & Isobov (2008) 

Denis & Osobov (2008) undersökte determinanter för dividendutbetalningspolitik i 

USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. De jämförde skillnader 

mellan bolag som betalar dividender och inte betalar dividender och försökte hitta 

determinanter som driver dividendbetalningarna. De undersökte också ifall de fick stöd 

från olika dividendteorier, nämligen livscykelteorin, signaleringsteorin, clientele och 

catering teorin liksom också ifall det fanns ett prispremium för dividendbetalande 

aktier i förhållande till icke dividend betalare. 
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Data 

Datamaterialet består av bolag från USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike 

och Japan. Undersökningstiden omfattar främst åren 1989-2002, även om tidigare 

perioder också behandlas mindre djupgående. 

Metod 

Denis & Osobov (2008) utför en logit modell där den beroende variabeln är ett ifall 

bolaget betalar dividender och 0 ifall bolaget inte betalar dividender år t. Som 

oberoende variabler har de mått på tillväxtmöjlighet, lönsamhet, storlek och kvarhållna 

vinster i förhållande till det totala egna kapitalet. Lönsamheten mäts genom att titta på 

earnings before interests i förhållande till book value of total assets. En annan mätare 

för lönsamheten är after tax earnings to book value of equity. Tillväxtmöjligheterna 

mäts genom market value of total capital (book value of total assets – book value of 

equity + market value of equity) i förhållande till total assets. En annan mätare för 

tillväxtmöjligheter är förändringen i total assets på ett år. Marknadsvärdet är mätt 

genom att ta årets sista aktiepris gånger utestående aktier. Bolagens storlek är mätt 

genom att book value of total assets. Kvarhållna vinster i förhållande till 

bokföringsvärdet av totalt eget kapital mäts även. 

Resultat 

Den slutsats Denis & Osobov (2008) kom fram till var att dividendbetalningspolitiken 

tycks vara mycket likgiltig mellan de olika undersökta länderna. Större och mer 

lönsamma bolag samt de som hade ett större antal kvarhållna vinster i förhållande till 

det totala egna kapitalet tenderade att betala ut mera dividender än andra. Däremot 

hade de som hade större tillväxtmöjligheter mer varierande resultat. I USA, Kanada och 

Storbritannien var tillväxtmöjligheter associerade med negativa lutningar i stora drag. 

Denis & Osobov (2008) undersökning ger stöd till dividendernas livscykelteori. Bolag 

som inte längre befinner sig i det starkaste tillväxtstadiet och som även har större antal 

kvarhållna vinstmedel i förhållande till det totala egna kapitalet betalar ut mera 

dividender än andra bolag. Signaleringsteorin får inte stöd eftersom det är just de mest 

lönsamma bolagen (med minsta behovet att signalera) som betalar mest dividender. 

Clienteles effekten får inte heller stöd eftersom dividendbetalarna står för ca 90% av 

marknadsvärdet i undersökningen under de senaste åren och därför är det svårt att 

påvisa att bolag skulle justera sina dividender enligt olika investerares intressen. 
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Catering resonemanget får inte heller stöd eftersom man inte lyckas påvisa att 

dividenderna skulle påvekas av hur dividender värdesätts på marknaden. 

7.3. Gill, Biger, Tibrewala (2010) 

Gill, Biger & Tibrewalas (2010) undersökning försöker utvidga resultaten från Amidu & 

Abors (2006) och Kapoors (2008) forskning. Gill, Biger & Tibrewalas (2010) forskning 

undersöker den amerikanska marknaden för bolag inom service och 

tillverkningsindustrin. De delar in sin undersökning genom att undersöka delvis hela 

samplet och även servicebolag och industribolag skilt som egna kategorier.  

Data 

Datamaterialet är från år 2007 och består av 266 amerikanska publika bolag. 

Ursprungligen fanns ca 500 bolag med i samplet men efter datagallring fanns det 266 

bolag kvar i samplet. 

Metod 

Metoden som används är en regressionsanalys med dividend payout ratio som den 

beroende variabeln. Som oberoende variabler fungerar följande variabler: Lönsamhet 

(ebit/total assets), Cash Flow (log cash flow from operating activities), Corporate Tax 

(corporate tax/net profit before tax), Sales growth (current sales – previous 

sales)/previous sales, Market to book value (share price beginning of the year/net 

assets per share-basic), Debt to Equity Ratio (Total liabilities/Shareholders’ equity) och 

Industry dummy (1 ifall tillverkningsbolag, 0 ifall service bolag) 

Resultat 

För hela samplet är de påverkande determinanterna lönsamheten, 

försäljningstillväxten, skuldsättning och skatt. För bolag inom serviceindustrin är de 

påverkande determinanterna lönsamhet, försäljningstillväxt och skuldsättning. För 

bolag inom tillverkningsindustrin påverkar lönsamheten, skatt och market to book 

ratio. Gill, Biger & Tibrewala (2010) kommer även fram till att resultaten varierar ifall 

man granskar dividenderna genom att granska dividend payout ratio enligt 

traditionella sätt (årlig dividend/net income) eller genom så kallad adjusted dividend 

payout ratio (årlig dividend/net income after tax plus depreciation). 
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7.4.   Barclay et al. (1995) 

Determinanter för dividender har det forskats mycket i, men tyvärr finns det mindre 

forskning direkt kopplat till bondemission och påverkan på dividendutdelningen. 

Kopplingen mellan hybridlånsemission och dividendutdelningen har inte tidigare 

undersökts. Detta stärker den akademiska kontributionen av den undertecknades 

forskning. För att behandla en tidigare forskning som undersöker sambandet mellan 

bond emissioner och dividend payout ration kan Barclay, Smith, & Watts (1995) 

forskning omnämnas. Barclay, Smith, & Watts (1995) undersöker kopplingen mellan 

skuldsättning och dividendutbetalning. Den är alltså inte direkt jämförbar med den 

undertecknades forskning. Det kan trots allt anses motiverat att behandla en tidigare 

undersökning som på något sätt kan kopplas till bolagens kapitalstruktur och indirekt 

till bondemission. 

Data 

Datamaterialet består av mer än 6700 amerikanska industribolag. Datamaterialet 

härstammar från COMPUSTAT databasen. Tidsmässigt inkluderar forskningen åren 

1963-1993. 

Metod 

Barclay, Smith, & Watts (1995) utgår ifrån att det finns tre olika faktorer som påverkar 

bolagens skuldsättning och dividendutbetalningspolitik. Dessa tre faktorer är 1) 

investeringsmöjligheter 2) skatter och 3) signaleringseffekterna av både emission av 

nya värdepapper och förändring av dividend. Barclay, Smith, & Watts (1995) körde 

olika regressioner för att delvis förklara determinanterna för skuldsättning och delvis 

för att förklara determinanterna för dividendutbetalning.  

Förväntningarna var att större investeringsmöjligheter skulle kännetecknas av lägre 

dividend yield och lägre skuldsättning. Gällade signalering var förväntningarna att 

bolag med högre kvalitet (mätt på resultattillväxt) hade möjligheten till högre 

skuldsättning och dividendutbetalning. Skattehypotesen gick i denna forsking ut på att 

bolag med lägre marginalskatt och högre skatteskydd skulle ha lägre skuldsättning än 

övriga bolag. Även bolagens storlek och effekten på skuldsättning och dividend 

granskades, utan förväntningar av förtecken. 
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Resultat 

Barclay, Smith, & Watts (1995) kom fram till att den viktigaste påverkande faktorn 

enligt deras undersökning för skuldsättning och dividendutbetalning var bolagets 

tillväxtmöjligheter. Bolag med högre tillväxtmöjligheter (mätt på market to book och 

r&d tal) hade lägre skuldsättning och dividendavkastning än övriga bolag. Detta 

naturligtvis på grund av att fria kassaströmmar sparas för kommande investeringar och 

inte betalas ut till ägare. Signaleringseffekten fick inte stöd av Barclay, Smith, & Watts 

(1995) undersökning, även om det visade sig statistiskt signifikant att bolag med högre 

resultattillväxt hade högre skuldsättning (effekten av variabeln var liten). 

Skattefrågorna (marginalskatten och andelen skatteskydd) kunde inte förklara 

kapitalstukturen eller dividendutbetalningen enligt forskningen. Effekten av storleken 

visade att bolag med högre skuldsättning betalade högre dividendavkastning som 

säkerligen har med bolagens livscykel att göra. Resultaten gällande storleken var inte 

entydiga och slutsatser kunde inte dras gällande denna variabel.  

7.5. Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Följande tabell sammanfattar den tidigare forskningen som behandlats gällande 

determinanter för dividendutbetalning. Förutom de undersökningar som djupgående 

behandlats har även D'Souza & Saxena (1999) och Amidu & Abor (2006) 

undersökningar lagts till. Barcley et al. (2005) undersökning behandlas inte i detta 

sammanhang på grund av att undersökningen delvis behandlar kapitalstrukturen till 

skillnad från övriga tidigare undersökningar. Som vi från den tidigare forskningen kan 

konstatera så finns en del motstridigheter. Likheter finns dock också. Allmänt kan 

sägas att dividenden förväntas vara större med bättre lönsamhet, större kassaflöde och 

större antal kvarhållna vinster i reflektion till tidigare forskning. Dividenden förväntas 

också vara mindre för bolag med större risk (beta) och mindre för bolag med större 

skuldsättning. 
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Tabell 5: Sammanfattning av tidigare forskning 

 

 

 

8. Data 

Denna forskning kommer att undersöka finska börsnoterade bolag under åren 2003-

2012. Totalt omfattar undersökningsperioden tio år. Datamaterialet består av alla icke 

finansiella bolag som är noterade i Finland. Totala antalet bolag är 107 efter att 

finansbolagen exkluderats. Datamaterialet härstammar från Bloomberg Professional 

databasen. Extremvärden har exkluderats från datamaterialet genom att exkludera max 

2% värden och min 2% värden från datamaterialet. Detta kapitel presenterar alla 

variabler i undersökningen medan följande kapitel noggrannare motiverar vilka 

variabler som slutligen används, även i reflektion till datamaterialets validitet. Överlag 

kan det konstateras att relativa relationstal (inte absoluta tal) kommer att användas så 

att forskningen är jämförbar företag emellan. En beskrivning av hur variablerna 

uträknats finns som bilaga. 

Datamaterialet kommer att bestå av paneldata. Paneldata kombinerar både 

tvärsnittsdata och tidsseriedata. Paneldata tar även i beaktande företagsspecifik 

information vilket är en naturlig fördel i genomförandet av forskningen. Paneldatat 

som används i denna forskning är även balanserat. Detta innebär att antalet 

observationer är samma för varje bolag (Gujarati & Porter, 2009). 

Rozeff Div. payout ratio - -  - +

Denis & Osobov Dummy div. + + +

Gill, Biger & Tibrewala Div. payout ratio  - -  -  +  -  + 

Amidu & Abor Div. payout ratio  +  +  -  -  +  -  -

D'Souza Div. payout ratio  +/-  - - -

 = Included

 = Significant

Rozeff 1982 1974-1984 1000 US. 0,48

Denis & Osobov 2008 1994-2002 148-3789 Global n.a.

Gill, Biger & Tibrewala 2010 2007 266 US. 0,15

Amidu & Abor 2006 1998-2003 22 Ghana 0,92

D'Souza 1999 1997 349 Global 0,01
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8.1. Deskriptiv statistisk 

Tabellen nedan visar deskriptiv statistik gällande datamaterialet. Materialet verkar 

logiskt och korrekt. Trots att extremvärden kapats kan vi notera att vissa variabler nog 

innehåller stor variation, bland annat EBITDA growth variabeln. Detta leder till att 

EBITDA growth variablen kommer att ersättas med andra mätare för tillväxt i själva 

genomförandet av regressionsanalysen. Man kan även notera att antalet datapunkter 

gällande variabeln Free Cash Flow/Sales endast är 360. Detta kommer även att leda till 

att Cash Flow/ Sales variabeln kommer att ersättas med någon annan 

kassaflödesmätare som innehåller mera datapunkter. 

Tabell 6 Deskriptiv statistik 

 

Källa: Bloomberg professional 

8.2. Korrelationsmatris mellan variablerna 

Tabellen nedan visar korrelationen mellan de undersökta variablerna. Korrelationer 

som överstiger 0,5 har markerats med grått. Som vi ser ur tabellen så korrelerar de 

olika måtten för lönsamhet, skuldsättning och dummy variablerna för hybridlån över 

0,5 sinsemellan. Detta beaktas i den slutliga regressionen så att endast enskilda mått 

för till exempel lönsamhet kommer att användas. Detta motiveras noggrannare i 

följande kapitel.  

 

 

 

Dividend 

payout 

ratio

Year end 

market 

cap

Lg year 

end 

market 

cap

EBITDA 

margin 

adj.

Ebit 

margin
ROA ROE

Free Cash 

flow/Sales

Cash flow 

operation

s/Net 

income

T12 FCF to 

Firm Yield 

(FCF/EV)

EBITDA 

growth

Sales 

growth

Capex/Sal

es

Tobin's Q 

Ratio

Net 

debt/tota

l assets

Debt/Equi

ty ratio

Net 

Debt/Ebit

da

Beta
Hybrid 

dummy

Mean 0,52 1352 2,23 9,57 4,28 3,67 8,48 6,29 2,02 4,93 14,32 6,75 4,29 1,57 24,18 62,26 1,68 0,77 0,03

Standard Error 0,02 184 0,03 0,31 0,31 0,29 0,60 0,33 0,09 0,32 1,83 0,65 0,17 0,02 0,46 1,60 0,09 0,01 0,01

Median 0,49 152 2,18 9,45 5,18 4,55 10,97 5,69 1,51 5,08 8,74 5,61 2,99 1,35 23,88 54,29 1,20 0,74 0,00

Standard Deviation 0,49 5813 0,88 9,61 9,81 9,07 18,34 6,44 2,41 5,06 54,22 20,24 3,97 0,70 14,27 48,58 2,73 0,29 0,18

Sample Variance 0,24 33785786 0,77 92,41 96,31 82,34 336,40 41,43 5,82 25,56 2939,81 409,63 15,77 0,49 203,53 2359,68 7,48 0,08 0,03

Kurtosis 3,43 152 -0,44 4,94 7,28 3,10 2,47 0,18 28,61 0,34 6,72 2,62 6,16 1,82 -0,72 2,53 4,45 -0,52 24,07

Skewness 1,00 11 0,27 -0,92 -1,86 -1,19 -1,21 0,35 4,32 0,05 1,79 0,68 2,21 1,46 0,15 1,28 1,58 0,34 5,10

Range 3,88 105623 5,05 84,54 91,94 66,84 117,19 36,83 25,82 27,25 432,30 144,13 26,00 3,33 60,51 296,06 19,21 1,40 1,00

Minimum -1,12 1 -0,03 -49,20 -65,10 -42,52 -70,97 -11,12 -2,46 -7,93 -96,35 -49,93 0,44 0,76 0,01 0,04 -4,12 0,07 0,00

Maximum 2,76 105624 5,02 35,34 26,84 24,32 46,22 25,71 23,36 19,32 335,95 94,19 26,45 4,10 60,52 296,10 15,09 1,47 1,00

Sum 404 1352977 2230 9351 4182 3535 7924 2376 1484 1221 12590 6500 2374 1509 22781 57408 1425 751 37

Count 782 1001 1001 977 976 964 934 378 736 248 879 963 553 960 942 922 847 975 1070
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Tabell 7: Korrelationsmatris  

 

Källa: Bloomberg 

 

9. Forskningsmetodologi 

Detta kapitel behandlar själva forskningsmetodologin i undersökningen. En regression 

för determinanterna av dividendutbetalningen kommer alltså att köras. Närmare 

beskrivning av variablerna följer nedan. Det finns två huvudsakliga modeller för 

paneldata. Dessa är random effects och fixed effects. Den tredje modellen för panel 

data kallas pooled model, som inte trots allt kommer att behandlas eftersom den oftast 

inte lyckas beakta paneldataegenskaper (Koop, 2008). För att välja vilken modell som 

bättre anpassar sig till denna forskning kommer ett Hausmans –test att köras. 

9.1. Beroende variabel 

Som den beroende variabeln i forskningen fungerar dividend payout ratio. Detta är 

alltså ett relationstal som beräknar dividenden i förhållande till vinsten. Dividend 

payout ration berättar andelen dividend som betalas från årets vinst. 

Statistisk hypotes: 

Dividend 

payout 

ratio

Year end 

market 

cap

Lg year 

end 

market 

cap

EBITDA 

margin 

adj.

Ebit 

margin
ROA ROE

Free 

Cash 

flow/Sal

es

Cash 

flow 

operatio

ns/Net 

income

T12 FCF 

to Firm 

Yield 

(FCF/EV)

EBITDA 

growth

Sales 

growth

Capex/S

ales

Tobin's Q 

Ratio

Net 

debt/tota

l assets

Debt/Equ

ity ratio

Net 

Debt/Ebit

da

Beta
Hybrid 

dummy

Dividend payout ratio
1,00

Year end market cap
0,04 1,00

Lg year end market cap
0,26 0,46 1,00

EBITDA margin adj.
0,24 0,09 0,34 1,00

Ebit margin
0,28 0,11 0,32 0,85 1,00

ROA
0,31 0,15 0,34 0,64 0,80 1,00

ROE
0,30 0,13 0,32 0,59 0,75 0,93 1,00

Free Cash flow/Sales
0,04 0,13 0,00 0,48 0,38 0,30 0,28 1,00

Cash flow operations/Net income
0,28 -0,03 -0,02 -0,05 -0,18 -0,39 -0,40 0,12 1,00

T12 FCF to Firm Yield (FCF/EV)
-0,02 0,11 -0,02 0,15 0,08 0,10 0,08 0,72 0,18 1,00

EBITDA growth
-0,09 -0,02 -0,04 0,13 0,14 0,16 0,20 0,01 -0,05 0,08 1,00

Sales growth
0,04 0,01 0,02 0,17 0,26 0,31 0,30 -0,07 -0,13 -0,15 0,41 1,00

Capex/Sales
0,01 0,03 0,20 0,24 0,02 0,03 0,00 -0,06 0,07 -0,19 -0,11 -0,04 1,00

Tobin's Q Ratio
0,15 0,15 0,14 0,29 0,36 0,42 0,43 0,36 -0,14 0,05 0,10 0,11 -0,06 1,00

Net debt/total assets
-0,12 -0,12 -0,07 0,00 -0,10 -0,26 -0,23 -0,12 0,13 -0,17 -0,03 -0,06 0,20 -0,36 1,00

Debt/Equity ratio
-0,16 -0,10 -0,08 -0,08 -0,17 -0,31 -0,25 -0,18 0,10 -0,21 -0,01 -0,05 0,11 -0,34 0,90 1,00

Net Debt/Ebitda
-0,14 -0,09 -0,04 -0,25 -0,37 -0,48 -0,47 -0,16 0,20 -0,17 -0,16 -0,10 0,14 -0,44 0,74 0,70 1,00

Beta
0,00 0,17 0,44 0,01 0,00 0,02 0,05 -0,10 0,00 -0,09 0,08 0,08 -0,04 0,03 -0,05 -0,05 -0,03 1,00

Hybrid dummy
0,02 -0,03 0,09 -0,02 -0,04 -0,06 -0,08 -0,06 0,15 0,04 0,00 -0,05 -0,03 -0,14 0,16 0,15 0,15 0,04 1,00
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H0 = β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β6 = β7 = β8 = β9 = 0 (ingen variabel påverkar 

dividenden payout ratio)  

H1 = β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = β6 = β7 = β8 = β9 ≠ 0 (någon/flera/alla variabler 

påverkar dividenden payout ratio) 

9.2. Oberoende variablerna 

Det finns en mängd olika variabler som kunde tänkas påverka dividenden. I denna 

forskning har variablerna valts att kategoriseras under följande grupper: lönsamhet, 

kassaflöde, tillväxt, risk och kapitalstruktur. 

9.2.1. Lönsamhet 

Hypotes: lönsamma bolag betalar mera dividend 

Alternativa mått på lönsamheten som har samlats är ROA, ROE, Ebitda marginal och 

ebit marginal. Eftersom många av dessa variabler naturligtvis korrelerar har ROA valts 

som mått på lönsamheten, på grund av att skuldsättningens mängd i teorin inte borde 

påverka resultatet utan endast totala balansens storlek. 

9.2.2. Tidigare årets dividend payout ratio 

Hypotes: bolagen förändrar ogärna på sin dividend 

Tanken bakom att granska tidigare årets dividend payout ratio är att den berättar något 

om kommande årets dividend payout ratio. Detta har mycket med 

dividendkoncervatism att göra som tidigare behandlats, där bolag ogärna förändrar på 

sin dividendutbetalningspolitik. Det förväntade förtecknet är positivt eftersom man 

kunde tänka sig att bolag prefererar att öka andelen betald dividend i förhållande till 

vinsten framom att sänka den i allmänheten. Detta håller trots inte om bolaget står 

inför stora investeringsprojekt där det medvetet sänker på dividenden för att spara 

kassaflöden för investeringsbehov. Då kunde man naturligtvis tänka sig att även ha ett 

neutralt förväntat förtecken. 
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9.2.3. Storlek 

Hypotes: Större bolag betalar ut mera dividend 

Antagandet här är att bolag som är större betalar ut en större andel dividend på grund 

av att de befinner sig i ett senare skede i sin livscykel med mindre tillväxt och 

investeringsbehov. Storleken mäts genom att granska logaritmen av bolagets 

marknadsvärde i slutet av året. 

9.2.4. Kassaflöde 

Hypotes: bättre kassaflöde leder till högre dividend 

Poängen här är att få en variabel som snappar upp bolagets kassaflödesgenerering. 

Alternativa mått på kassaflöde som samlats är free cash flow to sales och cash flow from 

operation/net income. Eftersom antalet datapunkter är så få i materialet för free cash 

to sales har cash flow from operations/net income använts som mått på kassaflöde. 

9.2.5. Tillväxt 

Hypotes: Bolag med bättre investeringsmöjligheter och/eller tillväxt betalar mindre 

dividend 

Denna variabel försöker snappa upp effekten av tillväxt på bolagets dividend. 

Antagandet här är att bolag med mera investeringsmöjligheter väljer att inte betala ut 

genererade vinster till ägare utan snarare investera kassaflöde tillbaka i bolaget. Måtten 

på tillväxt som kunde tänkas användas är omsättningstillväxt, tobin’s q och 

capex/sales. Eftersom en hel del data fattas från capex/sales variabeln kommer tobin’s 

q och sales growth att användas. Tanken med tobin’s q måttet är att tillväxt företag ofta 

handlas med högre tobin’s q än icke tillväxt bolag. 

9.2.6. Kapitalstruktur 

Hypotes: Mera skuldsatta bolag betalar ut mindre dividend 

Antagandet här är att bolag som finner sig i större finansiellt trångmål väljer att betala 

ut mindre dividend till sina ägare än bolag som inte gör det. Måtten på 

kapitalstrukturen som här används är net debt/total assets, debt/equity, net 
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debt/ebitda. Eftersom många av dessa variabler korrelerar sinsemellan för mycket har 

det debt/equity valts ut att användas som variabel för kapitalstruktur. 

9.2.7. Risk 

Hypotes: Bolag med större risk i sin operativa verksamhet betalar ut mindre dividender 

Tanken här är att ifall bolaget är mer riskfyllt väljer det att betala ut mindre dividender 

på grund av att en viss buffert måste upprätthållas. Risken är mätt genom företagets 

beta. 

9.2.8. Dummy för hybridlån 

Hypotes: Bolag som emitterat hybridlån betalar mindre dividend efter emissionen 

Tanken bakom dummy variabeln för hybridlån är att undersöka ifall man kan visa att 

dividenden skulle minska som följd av hybridlånsemission. Hybridlånen kännetecknas 

som dyra och kunde tänkas minska på utdelbar vinst. Det finns olika sätt att skapa 

dummyn för hybridlånet. Alternativt kunde man lägga dummy för endast det året 

bolaget emitterat hybridlån, dummy för alla år ifall bolaget någon gång emitterat 

hybridlån, eller dummy för åren efter att bolaget emitterat hybridlån. För denna 

undersökning passar det sistnämnda alternativet bäst för ändamålet. 
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9.2.9. Sammanfattning av de oberoende variablerna 

Tabell 8 Sammanfattning av de oberoende variablerna 

 

9.3. Skilda t-test 

Ett ytterligare skilda t-test kommer att genomföras för att granska ifall man kan se 

skillnader med att bara granska dividenden per aktie före hybridlånsemissionen och 

efter den på de bolag som emitterat hybridlån under olika år. Eftersom dividender i 

Finland betalas på årlig basis kommer dividenden per aktie att jämföras två år innan 

emitteringen av hybriden, året då hybriden emitterats och två år efter emitteringen av 

hybriden. 

9.4. Resultat av hausmans-testet 

För att välja ifall fixed effects eller random-effects testet anpassar sig bättre i den 

kommande regressionen utfördes ett Hausmans-test. Hausmanstestet visade sig vara 

signifikant (prob:0,0454 < 0,05), d.v.s. H0 kan förkastas, vilket betyder att fixed effects 

modellen bättre anpassar sig för testet (Porter & Gujarati, 2009) . På grund av detta 

Grupp Variabel Förväntat förtecken

Lönsamhet ROA  +

ROE  +

Ebitda margin  +

Ebit margin

Tidigare årets dividend payout ratio Dividend payout ratio t-1  +

Bolagets Storlek Lg year end market cap +

Kassaflöde CF from operations/net income  +

Free cash flow  to sales  +

Tillväxt Sales growth  + / -

Tobin's Q  + / -

Capex/Sales  - 

Kapitalstruktur Debt/Equity  -

Net debt/total assets  -

net debt/ebitda  - 

Risk Beta  -

Dummy hybrid Dummy  -

Svärtade variablerna innebär att de är i bruk i regressionsanalysen
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kommer alltså fixed effects modellen användas som den primära regressionsmodellen i 

denna forskning. 

10. Resultat 

Detta kapittel behandlar resultaten i forskningen. Det första avsnittet reflekterar 

resultaten i förhållande till övrig tidigare forskning. Nästa delmoment behandlar 

resultaten från att specifikt granska påverkan av hybridlånen på dividenden per aktie 

åren före och åren efter emissionen. Efter detta behandlas resultaten i anslutning till 

teorin. Avslutningsvis behandlas modelldiagnostik. 

10.1. Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

I detta kapitel analyseras resultaten i forskningen. Resultaten från regressionen som 

gjorts hittas i Tabell 9 Resultat från fixed-effects regressionen. Resultatens förtecken 

var ganska långt i linje med förväntningarna (se Tabell 8 Sammanfattning av de 

oberoende variablerna). Det kanske största undantaget är att förtecknet för 

lönsamheten (ROA) visade sig vara negativt. Detta är i linje med Gill, Biger & 

Tibrewalas (2010) forskning, men trots allt emot de ursprungliga förväntningarna och 

övrig tigare forskning (bland andra Denis & Osobov (2008) och Amidu & Abor (2006)). 

Tidigare årets dividend kunde inte påvisas påverka andelen utdelbar vinst. Tidigare 

årets dividend skulle säkert ha visat sig påverka detta års dividend ifall man granskade 

dividenden per aktie och inte andelen utdelbar vinst som i detta fall. Storleken hade ett 

positivt förtecken, men kunde inte statistiskt signifikant påvisas förklara andelen 

utdelbar vinst. Denis & Osobov (2008) lyckades i sin studie förklara att storleken hade 

positiv inverkan på utdelbar vinst. För övrigt kan konstateras att bättre kassaflöde leder 

till bättre dividendutbetalning. Detta kunde konstateras med en 5 % statistisk 

signifikansnivå. Att kassaflödes gentereringen påverkar positivt dividendutbetalningen 

är i linje med bland annat Amidu & Abors (2006) forskning. Gällande tillväxt lyckades 

denna undersökning inte påvisa att tillväxt skulle leda till sämre dividend och 

variablerna för tillväxt var inte signifikanta. Bland annat Rozeff (1982) och Gill, Biger & 

Tibrewala (2010) har tidigare lyckats visa sambandet mellan att högre tillväxt (sales 

growth i deras fall) leder till lägre dividendbetalningar. Tanken är alltså att tillväxt 

leder till mera investeringar och därmed till mindre utbetalning. Skuldsättningsgraden 

visade sig att inte vara signifikant. Förtecknet är trots allt negativt, vilket vanligen tyder 



41 

 

 

på att större skuldsättning leder till mindre utbetalningsmöjligheter, trots att detta inte 

statistiskt kunde påvisas och effekten var mycket liten. Samma resonemang gjorde Gill, 

Biger & Tibrewala år 2010 i sin forskning. Beta måttet för risk var inte signifikant och 

man kan inte dra några som helst slutsatser på basis av beta variabeln i denna 

forskning. Rozeff (1982) och D'Souza & Saxena (1999) har trots detta tidigare lyckats 

visa att ett högre betal (och därmed operativ risk) leder till mindre 

dividendutbetalningar. Dummy variabeln för hybridlån var inte signifikant med hade 

som förväntat ett negativt förtecken. Fast variabeln inte statistiskt var signifikant, ser 

man att bolag efter att de utgett hybridlån betalar mindre dividend än andra. Detta ter 

sig förstås ganska naturligt om man återspeglar den situation bolag som emitterar 

hybridlån befinner sig i gentemot andra bolag (lider av sämre lönsamhet). Trots detta 

ger variabeln ny kontribution som förstärker antaganden om att bolag som emitterar 

hybridlån har sämre förutsättningar för dividendutbetalning, men detta diskuteras 

mera under avsnittet Regression med kapat sampel 2008-2012. 

 

Tabell 9 Resultat från fixed-effects regressionen 

 

 

10.2. Regression med kapat sampel 2008-2012 

Poängen med att köra en skild regression med ett kapat sampel år 2008-2012 är att 

exkludera åren då hybridlån inte ännu emitterats. På detta sätt försöker regressionen 

Dividend payout ratio Coef. Robust Std. Err. t P>|t| 

ROA -0,004 0,009 -0,510 0,613

Dividend payout ratio t-1 0,033 0,056 0,600 0,552

Lg year end market cap 0,138 0,129 1,070 0,288

CF from operations/net income 0,026 0,012 2,180 0,032

Sales grow th -0,001 0,001 -1,210 0,231

Tobin's Q 0,056 0,064 0,870 0,384

Debt/Equity -0,001 0,001 1,160 0,249

Beta 0,095 0,074 1,270 0,207

Dummy hybrid -0,070 0,073 0,970 0,337

Konstant -0,031 0,329 -0,100 0,924

R² 0,0647

F(9.89) = 4.65

Prob > F = 0.0000
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bättre snappa upp effekten av hybridlåneemissionen för att ge mindre tyngd på åren då 

hybridlån inte ännu emitterats. 

Då vi jämför resultatet från regressionen med kapat samplet med den tidigare 

regressionen på alla år kan följande konstateras. Den negativa effekten av 

hybridlåneemissionen på andelen utbetald vinst blir starkare i regressionen med 

subsamplet. Variabeln är svagt statistiskt signifikant på en 10 % signifikansnivå. Detta 

tyder på att möjligheten till utbetalning faktiskt minskar då bolaget emitterat hybridlån 

gentemot att det inte gjort det. Tyvärr kan inte hela effekten av minskad 

dividendutbetalning förklaras med hybridlåneemissionen på grund av att lönsamheten 

samtidigt sjunkit för de bolag som emitterat hybridlån. Kausalitetsproblemet existerar 

på grund av att sämre lönsamhete leder till mera finansieringsbehov som således leder 

till hybridlåneemission. Hybridlåneemissionen påverkar dividenden, men dividenden 

påverkas naturligtvis främst av den sämre lönsamheten. Detta leder till faktumet att 

man inte direkt kan påstå att hybridlån skulle leda till lägre dividend utan snarare att 

hybridlånet sänker ytterligare möjligheten till utdelning. För övrigt kan man konstatera 

att den tidigare regressionen lyckades påvisa på en 5 % signifikansnivå att 

kassaflödesgenereringen hade en positiv inverkan på dividenden, medan den senare 

med ett mindre sampel endast gjorde detta på en 10 % signifikansnivå. 

 

Tabell 10 Resultat från fixed-effects regressionen med subsamplet 

 

 

Dividend payout ratio Coef. Robust Std. Err. t P>|t| 

ROA -0,008 0,009 -0,930 0,353

Dividend payout ratio t-1 0,101 0,061 1,660 0,098

Lg year end market cap 0,008 0,059 0,130 0,899

CF from operations/net income 0,016 0,009 1,780 0,074

Sales grow th -0,002 0,002 -1,410 0,157

Tobin's Q 0,119 0,061 1,950 0,051

Debt/Equity -0,001 0,001 0,890 0,372

Beta 0,020 0,135 0,150 0,880

Dummy hybrid -0,193 0,108 -1,800 0,072

Konstant 0,368 0,212 1,740 0,082

R² 0,1638
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10.3. Analys av det skilda t-testen för hybridlånens dps 

påverkan 
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Tabell 11 DPS förändringen inklusive alla bolag visar hur dividenden per aktie har 

utvecklats för de bolag som emitterat hybridlån. Som vi kan se så har dividenden per 

aktie tenderat att sjunka året före och året under emitteringen av hybridlånet för att 

sedan neutraliseras åren efter emissionen. Efter att t-test utförts på skillnaden mellan 

t-2 och t-1 kan konstateras att dividenden per aktie signifikant är lägre året innan 

hybridlånsemissionen gentemot två år tidigare. Då man undersöker ifall det existerar 

skillnader mellan t-1 och t kan detta inte statistiskt signifikant påvisas på en 5 % nivå, 

men däremot dock på 10 % signifikans att dividenden åter igen sjunker gentemot året 

innan. Det bör observeras att sampelstorleken är mycket begränsad och därför skall 

man inte dra för kraftiga slutsateser på basen av t-testen. 
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Tabell 11 DPS förändringen inklusive alla bolag 

 

 

 

Eftersom emitteringen av hybridlån är ett så nytt fenomen då denna avhandling skrevs 

finns det inte tillgång till så mycket data gällande beteendet åren efter 

hybridlåneemissionen. Tabell 12 DPS förändringen inklusive endast bolag med även 

t+1 och t+2 data visar hur dividenden per aktie förändrats för de bolag som data 

existerar för. Här kan man se att dividenden sakta återhämtar sig efter 

hybridlåneemissionen för att trots detta förbli på lägre nivåer i de flesta fall jämfört 

med åren före hybridlåneemissionen. Dividendens återhämtning är åtminstone ett 

tecken på att utdelning fortfarande fungerar som ett sätt att minska agentproblemen 

både mellan ledningen och mellan olika aktieägare. Man kan alltså inte dra några 

radikala slutsatser som att emissionen av hybridlån till storägare (vilka får avnjuta den 

t-2 t-1 t t+1 t+2

Ahlström 2009 1.00 0.45 0.45 0.55 0.87

Amer Sports 2009 0.50 0.16 0.16 0.30 0.33

Capman 2008 0.12 0.16 0.00 0.04 0.12

Componenta 2012 0.00 0.00 0.00 n.a. n.a.

Cramo 2009 0.65 0.40 0.00 0.10 0.30

Finnair 2012 0.00 0.00 0.10 n.a. n.a.

Finnair 2009 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Finnlines 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HKScan 2008 0.27 0.27 0.24 0.22 0.22

Huhtamäki 2008 0.42 0.42 0.34 0.38 0.44

Lemminkäinen 2012 0.50 0.50 0.60 n.a. n.a.

Ponsse 2009 0.50 0.10 0.15 0.35 0.35

Sponda 2012 0.15 0.16 0.17 n.a. n.a.

Sponda 2008 0.40 0.50 0.00 0.12 0.15

SRV 2012 0.12 0.12 0.06 n.a. n.a.

Technopolis 2013 0.20 0.20 n.a. n.a. n.a.

Trainers House 2013 0.00 0.00 n.a. n.a. n.a.

Average 0.30 0.20 0.15 0.21 0.28

Median 0.25 0.16 0.10 0.17 0.26

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Max 1.00 0.50 0.60 0.55 0.87

Stdev 0.28 0.19 0.19 0.19 0.25

Skew ness 0.99 0.47 1.32 0.56 1.37

Kurtosis 1.01 -1.27 1.13 -0.65 2.72

All companies P-value Signif icant group differences

T-test: t-2 vs. t-1 0.024 Yes

T-test: t-1 vs. t 0.082 No

All companies Hybrid 

issue year

DPS
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höga avkastningen av hybridbonden), totalt skulle göras på mindre aktieägares 

bekostnad. 

Problemet i forskning av denna typ är förstås att det är svårt att dra några klara 

slutsatser ifall dividenden eventuellt skulle ha varit ännu bättre ifall bolaget inte 

emitterat hybridlånet. Ett faktum är förstås att tidsperioden efter att dessa hybridlån 

emitterats präglats av betydligt bättre ekonomiska tider än tiden då flesta av dessa 

hybridlån emitterats. Därför skulle det vara mycket konstigt om dividenden inte 

återhämtade sig. Slutsatsen är trots allt att emissionen av hybridlån åtminstone inte 

förbättrar förutsättningen för dividendutbetalning. Eftersom dividenden trots allt tycks 

återhämta sig i någon mån kan antas att hybridlånen alltså endast fungerar som 

temporär, dyr finansiering för bolagen i brist på andra finansieringsverktyg. Ett bevis 

på detta är att många av de hybrider som emitterats under finanskrisen redan 

återbetalats (se tabell Tabell 2: Emitterade hybridlån i Finland, basinformation 2). 

 
Tabell 12 DPS förändringen inklusive endast bolag med även t+1 och t+2 data 

 

 

t-2 t-1 t t+1 t+2

Ahlström 2009 1.00 0.45 0.45 0.55 0.87

Amer Sports 2009 0.50 0.16 0.16 0.30 0.33

Capman 2008 0.12 0.16 0.00 0.04 0.12

Cramo 2009 0.65 0.40 0.00 0.10 0.30

Finnair 2009 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00

Finnlines 2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HKScan 2008 0.27 0.27 0.24 0.22 0.22

Huhtamäki 2008 0.42 0.42 0.34 0.38 0.44

Ponsse 2009 0.50 0.10 0.15 0.35 0.35

Sponda 2008 0.40 0.50 0.00 0.12 0.15

Average 0.41 0.25 0.13 0.21 0.28

Median 0.41 0.22 0.08 0.17 0.26

Min 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Max 1.00 0.50 0.45 0.55 0.87

Stdev 0.28 0.19 0.16 0.19 0.25

Skew ness 0.73 -0.01 0.92 0.56 1.37

Kurtosis 1.14 -1.67 -0.34 -0.65 2.72

Companies w ith t+1 and t+2 data P-value Signif icant group differences

T-test t-2 vs. t-1 0.04 Yes (but very low  sample size)

T-test t-1 vs. t  0.09 No

T-test: t vs. t+1 0.01 Yes (but very low  sample size)

T-test: t+1 vs. t+2 0.06 No

Companies w ith t+1 and t+2 hybrid data Hybrid 

issue year

DPS
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10.4. Resultaten kopplat till teori 

När man kopplar denna forskning till teori kan följande konstateras: denna forskning 

har inte som målsättning att undersöka hur dividenden påverkar företagets aktiepris 

eller företagsvärdet i sig. Därmed är teorier kopplat till dividend och företagsvärde inte 

direkt jämförbara i återspegling till resultaten i denna forskning. Dessa teorier är 

irrelevansteorin, bird-in-the-hand hypotesen och skatte-effekt hypotesen. Eftersom 

dessa teorier trots allt är fundamentalt viktiga gällande dividender och val av 

utbetalning är det trots allt motiverat att de tidigare teorierna behandlats. Eftersom 

denna forskning specifikt inte undersökte ägarstrukturen och dess påverkan på 

dividender kan inte så mycket konstateras om clientele effects eller catering teorin. Då 

determinanterna för tillväxt visade sig att inte vara signifikanta, kan livscykelteorin inte 

direkt stödas i anslutning till denna forskning. 

Signaleringsteorin och dividendkonservatism teorin kan däremot understödas av 

denna undersökning. Motiveringen är följande. Trots att dividendbeteendet förändras 

som följd av sämre tider och bland annat hybridemission, har företagen viljan att 

återställa dividenden och ogärna förändra den. En tanke som stöder speciellt 

dividendkonservatismen är att bolaget redan vid ett tidigare skede torde ha ändrat på 

sin dividend och inte utsatt sig för situationer där det måste använda sig av dyr extern 

finansiering. Detta är trots allt mycket lättare sagt än gjort i praktiken. 

Konjunkturvågorna är naturligtvis ofta mycket oförväntade både gällande styrka och 

tidpunkt och därför svåra att förbereda sig för. 

Ett mycket potentiellt agentproblem mellan olika stora och små aktieägare kunde ha 

kunnat förverkligas i och med emitteringen av hybridlån. Som tidigare konstaterats 

riktas emissionen främst till storägare i bolagen. Då kunde man tänka sig att pressen på 

dividenden minskade eftersom de största aktieägarna redan kompenserats med hög 

kupong från hybridlåneemissionen. Eftersom dividenden tenderar att återhämta sig 

åtminstone i viss mån till ursprungliga nivåer även efter hybridlåneemissionen kan 

man därför anse att agentproblemet inte är så starkt eller oroväckande. Svårt är förstås 

att påvisa vad dividenden eventuellt kunde ha varit utan hybridlånsemissionen och 

detta kunde fungera som en idé för fortsatt forskning. 
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10.5. Modelldiagnostik 

10.5.1. Survivorship bias 

Datamaterialet i denna forskning baserar sig på börsnoterade bolag i Finland. Under 

granskningsperioden 2003-2012 har naturligtvis en hel del små och stora företagsköp 

och fusioner ägt rum vilket påverkar datamaterialet. Trots detta så är direkta bortfall av 

bolag från datamaterialet på grund av konkurs få. De enda bolag som fallit bort på 

grund av konkurs under forskningsperioden är Stromsdal (konkurs 2008), Evia 

(konkurs 2009) och Elcoteq (konkurs 2011) (Kauppalehti). Det kan alltså antas att 

forskningen inte lider av survivorship bias så att slutresultaten signifikant skulle 

påverkas. 

10.5.2. Modellens signifikans 

För att testa för själva modellens signifikans har ett WALD-test körts i STATA. Testet 

tyder på att modellen är statistiskt signifikant. Prob > F = 0,0114, det vill säga noll 

hypotesen om icke-signifikant modell kan förkastas. 

10.5.3. Heteroskedastisitet 

För att granska för heteroskedastisitet har ett xttest3 test körts i STATA. Som vi från 

Tabell 13 Wald test kan se så kan noll hypotesen inte förkastas vilket betyder att 

heteroskedastisitet existerar i modellen. På grund av detta används robusta medelfel i 

modellformuleringen som minskar på modellens förklaringsgrad, men kontrollerar för 

heteroskedastisitet. 

Tabell 13 Wald test 

 

10.5.4. Autokorrelation 

För att granska autokorrelation har ett test för autokorrelation utförts på STATA. Testet 

är signifikant vilket tyder att nollhypotesen inte kan förkastas och autokorrelation 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i

chi2 (95)  =    1.7e+31

Prob>chi2 =      0.0000
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existerar i modellen (Prob > F = 0,000). På grund av att autokorrelation existerar i 

modellen används robusta medelfel som kontrollerar för autokorrelation. 

Tabell 14 Test för autokorrelation 

 

10.5.5. Multikollinaritet 

Eftersom variabler som korrelerar sinsemellan har uteslutits så existerar inte någon 

stark korrelation mellan variablerna som användes i den slutliga regressionsmodellen. 

Eftersom variablerna inte korrelerar sinsemellan kan multikollinaritet uteslutas. 

 

Tabell 15 Korrelationsmatris för variabler i slutlig modell 

 

 

11. Sammanfattning och konklusioner 

Denna forskning har studerat determinanter för dividendutbetalningar för finländska 

börsnoterade bolag och påverkan av hybridlånsemittering på dividendutbetalningen. 

Tanken bakom studien var att granska vilka determinanter som påverkade 

dividendutbetalningen och att granska ifall emitteringen av hybridlån eventuellt hade 

någon påverkan på andelen utbetald vinst. Forskningen granskade alltså andelen 

dividend i förhållande till vinsten och inte absoluta dividendens storlek. 

H0: no first-order autocorrelation

H1: autocorrelation

F(  1,      62) =     22.884

Prob > F =      0.000

Dividend 

payout 

ratio

Year end 

market 

cap

Lg year 

end 

market 

cap

ROA

Cash flow 

operation

s/Net 

income

Sales 

growth

Tobin's Q 

Ratio

Debt/Equi

ty ratio
Beta

Hybrid 

dummy

Dividend payout ratio 1,00

Year end market cap 0,04 1,00

Lg year end market cap 0,26 0,46 1,00

ROA 0,31 0,15 0,34 1,00

Cash flow operations/Net income 0,28 -0,03 -0,02 -0,39 1,00

Sales growth 0,04 0,01 0,02 0,31 -0,13 1,00

Tobin's Q Ratio 0,15 0,15 0,14 0,42 -0,14 0,11 1,00

Debt/Equity ratio -0,16 -0,10 -0,08 -0,31 0,10 -0,05 -0,34 1,00

Beta 0,00 0,17 0,44 0,02 0,00 0,08 0,03 -0,05 1,00

Hybrid dummy 0,02 -0,03 0,09 -0,06 0,15 -0,05 -0,14 0,15 0,04 1,00
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Tanken med att granska dividenders koppling till hybridlån var följande. Eftersom 

hybridlånen kännetecknas av en mycket hög kupong kan man ifrågasätta hur de 

påverkar dividendbetalningen. Dessutom riktas hybridlåneemissionerna oftast endast 

till de största aktieägarna. Detta leder till en situation där hybridlånet kunde tänkas 

orsaka agentproblem mellan olika aktieägare, på grund av att de största ägarna redan 

kompenserats från bolagets sida med en hög hybridlånekupong. Den höga 

hybridlånekupongen både minskar pressen och möjligheten till övrig utdelning. 

Resultatet från regressionen som gjorts var att dividendutbetalningen (dividend payout 

ratio) påverkas av kassaflödesgenereringen positivt och lönsamheten negativt. Det var 

överraskande att se att lönsammare bolag i detta fall skulle betala en mindre andel av 

sin vinst som dividend. Detta diskuterades trots allt tidigare och även tidigare 

undersökningar har kommit fram till motsvarande resultat. Mycket torde förklaras med 

att lönsammare bolag även upplever mer tillväxtmöjligheter som sedan återspeglas som 

en lägre dividend. Skuldsättningen visade sig ha negativt förtecken men var trots allt 

inte statistiskt signifikant. Tillväxten och risken (beta) kunde inte förklaras påverka 

andelen dividend som betalas ur vinsten. 

Slutsatsen gällande kopplingen mellan hybridlånet och dividenden är följande. I 

regressionen fanns en dummy variabel för åren efter hybridlåneemissionen för de bolag 

som emitterar hybridlån. Variabeln visade sig vara negativ, trots allt bara med en 10 % 

signifikansnivå. Detta betyder alltså att dividenden efter hybridlåneemissionen 

tenderar att vara mindre. Mycket av detta förklaras av att bolagen allmänt är i en sämre 

situation då de emitterar hybridlån vilket även då syns som lägre dividendutbetalning. 

På grund av detta kan man inte dra några drastiska slutsatser. Även olika t-test gjordes 

för att granska hur dividenden påverkats av hybridlåneemissionen. Slutsatsen av dessa 

test som granskade hybridlånens påverkan på dividendbetalningen var att dividenden 

tenderade att återhämta sig något efter hybridlåneemissionen trots att emissionen ägt 

rum. Detta tyder på att ett agentproblem inte skulle existera mellan olika aktieägare på 

grund av hybridlåneemissionen. Slutsatsen är alltså att hybridlånen åtminstone inte 

förbättrar möjligheten till bolagens dividendutbetalning. Trots allt verkar det som att 

de inte skapar agentproblem utan främst används som temporära finansieringsverktyg.  
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11.1. Förslag på fortsatt forskning 

En idé för fortsatt forskning vore att granska hur stor dividenden eventuellt kunde ha 

varit ifall hybridlånet inte emitterats. Denna typ av forskning kunde förstärka 

kunskapen inom ämnet och klargöra agentproblemet. Denna forskning granskade 

endast absoluta förändringen och påverkningen av hybridlånsemissionen men inte hur 

stor dividenden eventuellt kunde ha varit utan hybridlåneemissionen. Problemet i 

denna typ av forskning är trots allt fortfarande hur man kan skilja på 

dividendpåverkningen från hybridlånsemissionen och dividendpåverkningen av 

allmänt sämre operativt resultat som emissionen ursprungligen orsakats av. 

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att granska hur aktieägarna reagerade på 

hybridlånsemissionen. Detta kunde utforskas genom något slag av händelsestudie och 

granska CAR förändringen i aktiepriset efter hybridlåneemissionen. Förväntningen här 

är att man kunde visa negativa aktieprisreaktioner i samband med anmälningen om 

hybridlåneemission. 
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13. Bilaga: Formelsamling  

 
 
Dividend payout ratio = Dividend per share / Earnings per share 
 
ROA = Net Income / Total Assets 
 
ROE = Net Income / Shareholder’s Equity 
 
EBITDA margin = EBITDA / Sales 
 
EBIT margin = EBIT / Sales 
 
Previous dividend payout ratio = Dividend payout ratio t-1 
 
Lg year end market cap = logarithm of year end market cap 
 
CF variable 1 = CF from operations / Net Income 
 
CF variable 2 = Free cash flow to sales 
 
Sales growth = (Sales t / Sales t-1) – 1 
 
Tobin’s Q = total market value of firm/total asset value 
 
Growth variable 3 = Capex / Sales 
 
Gearing variable 1= Net Debt / Equity 
 
Gearing variable 2 = Net Debt / Total Assets 
 
Gearing variable 3 = Net Debt / Ebitda 
 
Risk variable = Beta 
 
Dummy hybrid = Dummy for the years after hybrid issue 


