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Sammandrag: 
Syftet med denna avhandling är att undersöka olika faktorer som kan ha en inverkan 
på finländska börsnoterade bolags dividendutdelning. Dividend som 
vinstutdelningsmetod har länge varit ett omdebatterat forskningsämne. Det har 
uppstått många olika teorier gällande företagsspecifika faktorer som kan påverka ett 
företags dividendpolitik, samt om dividender är värdeskapande för dividendutdelaren 
och -mottagaren. Dividender är en av de vanligaste vinstutdelningsformerna i Finland, 
men aktieåterköp har även de senaste åren ökat i popularitet. Det har inte publicerats 
många artiklar angående determinanter som kan påverka finländska börsnoterade 
bolags dividendpolitik. Således bidrar denna avhandling med aktuell information om 
den finländska marknaden. 

Kapitlet om tidigare forskning tar upp många varierande studier från olika länder för 
att kunna jämföra resultatet i denna undersökning med olika länder i världen. Frågan 
är således om finländska börsnoterade bolag skiljer sig från andra länder eller om 
liknande samband existerar mellan vissa förutbestämda faktorer och 
dividendutdelning. Undersökningens datamaterial baseras på börsnoterade bolag i 
Finland under tidsperioden 2010–2017. Datamaterialet exkluderar finansiella bolag 
eftersom de styrs av andra regleringar och bland annat har en annorlunda 
kapitalstruktur än icke-finansiella bolag. I undersökningen används en Pooled-OLS 
modell, en fast-effekt modell samt en Tobit-modell, vilket är i enlighet med vad som 
har använts i tidigare studier. Den beroende variabeln är direktavkastning (eng. 
dividend yield) och de oberoende variablerna består av lönsamhet, kassaflöde, risk, 
ålder, storlek, tillväxtmöjligheter samt skuldsättningsgrad. 

Undersökningens resultat är i linje med den tidigare forskningen samt den 
grundläggande teorin. De faktorer som påverkar finländska börsnoterade bolags 
dividendutdelning positivt är lönsamhet, ålder samt storlek och de variabler som 
uppvisar ett negativt samband med dividendutdelning är risk (företagets betavärde) 
samt skuldsättningsgrad. Variablerna kassaflöde och tillväxtmöjligheter uppvisar inte 
ett statistiskt signifikant resultat. 
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1 INLEDNING 

Vad är en dividend och varför betalar företag dividender? Finns det andra faktorer än 

vinsten som påverkar beslutet om dividendutdelning? Dividender är ett beslut taget av 

bolagsstämman i ett företag där en del av företagets vinst delas direkt ut till aktieägarna. 

Syftet med dividender är således att ge en direkt avkastning på företagets aktier till 

aktieägarna. Men bryr sig aktieägarna om dividender eller skulle de nöja sig med att 

företaget återinvesterar en del av vinsten genom exempelvis nya och lönsamma projekt? 

Dessa frågor har försökt bli besvarade under många år och det har uppkommit en del 

olika teorier om vad aktieägare föredrar och vilka determinanter som påverkar 

dividendpolitiken. Det intressanta är att det finns företag som inte alls delar ut 

dividender utan återinvesterar hela vinsten i företagets och investerings- och 

tillväxtmöjligheter (till exempel Facebook) och företag som delar ut en viss andel av 

vinsten. 

Dividender är ett omdiskuterat ämnesområde som fortfarande är ett populärt 

forskningsämne. Undersökningar om dividender och dividendpolitik har gett upphov till 

olika teorier som har likheter men även skillnader. Det finns alltså inte en entydig 

förklaring till varför företag delar ut dividender och vilka faktorer som har en inverkan 

på dividendutdelningen. Följaktligen har det så kallade dividendpusslet uppstått. Black 

(1976) uttryckte sig på det här sättet om dividendpolitiken: ”The harder we look at the 

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

Trots att citatet är från år 1976 är det ännu aktuellt och beskriver situationen som råder 

om betydelsen av dividender. Baker och Weigand (2015) hävdar att man istället för att 

enskilt analysera de uppkomna teorierna borde undersöka alla teorier parallellt för att 

kunna lösa dividendpusslet. Dessutom poängterar författarna att man först och främst 

borde fastställa vilka faktorer som företag anser är viktiga att beakta i frågan om 

dividendpolitiken, och därefter kategorisera dem i olika grupper beroende på hur stort 

inflytande faktorerna har. Utgående från detta skulle man kunna skapa en mer trovärdig 

samt realistisk modell om dividendutdelningar och även klargöra skillnader mellan olika 

verksamhetsområden. 

Förutom dividender som vinstutdelningsform, används även aktieåterköp som blev en 

tillåten utdelningsmetod år 1997 i Finland (Karikallio 2010, s. 24). I USA är aktieåterköp 

en mycket vanlig vinstutdelningsform som har ökat markant i andel sedan 1980-talet 

(Kowerski 2017). I motsats till USA är dividendutdelning vanligare i Europa och 
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Kowerski (2017) konstaterar att företag i Europa ännu har den största benägenheten att 

dela ut dividender i jämförelse med företag utanför Europa, såsom företag i Amerika, 

Afrika och Asien samt Australien och Nya Zeeland. Dessutom hävdar studien att företag 

i Europa har den högsta dividendutdelningen (mätt som direktavkastning). I Finland år 

2000 låg den totala dividendutdelningen på ungefär 6 miljarder euro och år 2007 var 

summan strax över 12 miljarder euro. År 2014 var den totala summan ungefär 10 

miljarder euro och har sedan dess ökat. (Kauppalehti 2017) År 2018 blev ett nytt rekordår 

för den totala dividendutdelningen i Finland, där den totala summan uppgick till 12,9 

miljarder euro. Enligt prognoser från analytiker kommer dividendutdelningen i Finland 

ytterligare öka och år 2019 förväntas bli ett nytt rekordår. Uppskattningen är att det 

kommer att delas ut närmare 13,7 miljarder euro i dividender. (Kauppalehti 2018c) 

1.1 Problemområde och kontribution 

Det finns inget enkelt och rätt svar på frågan om dividender är en bra 

vinstutdelningsform och vad den optimala storleken på utdelningen är. Tidigare studier 

har inte heller enats om vilka faktorer som är de huvudsakliga motiven bakom 

dividendutdelningsbeslutet. Således existerar det så kallade dividendpusslet fortfarande. 

Det finns en del olika internationella studier, främst från den amerikanska marknaden, 

som har undersökt sambandet mellan olika faktorer och dividendutdelningar. Tidigare 

forskningar har med diverse metoder och datamaterial från olika länder kommit fram 

till varierande resultat. Trots att det har forskats en del på internationell nivå finns det 

ändå informationsluckor då det kommer till Norden och främst till Finland. Följaktligen 

kommer denna avhandling bidra med aktuell information om vilka faktorer som 

påverkar dividendutdelningen i Finland, samt hurdant samband dessa faktorer och 

dividendutdelningen har. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka olika faktorer som kan ha en inverkan på 

finländska börsnoterade bolags dividendutdelning. 

1.3 Avgränsningar och omfattning 

Tidigare studier inom detta ämnesområde har främst fokuserat på om dividender har en 

värdeskapande effekt samt om skillnaderna mellan dividender och aktieåterköp som 

vinstutdelningsformer. Även många forskningar har studerat skillnader i beskattning av 
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dividender och aktieåterköp. Denna avhandling koncentrerar sig främst på dividender 

som vinstutdelningsform, men aktieåterköp beskrivs även kortfattat. Avhandlingens 

syfte är att analysera faktorer som påverkar bolagens dividendutdelningsbeslut och 

därmed kommer undersökningen i avhandlingen inte att ta upp hur dividender påverkar 

företagets värde och skillnader i beskattning av vinstutdelningsformer. Däremot 

presenteras även de teorier som behandlar dividender i koppling till företagsvärdet och 

beskattning i kapitel 3.  

Eftersom det har utförts en del studier inom detta ämnesområde på internationell nivå 

fokuserar denna avhandling enbart på finländska börsnoterade bolag. Undersökningens 

datamaterial baseras således på börsnoterade bolag i Finland under tidsperioden 2010–

2017 och i den empiriska undersökningen används en P-OLS modell, en fast-effekt 

modell (eng. fixed effect model) och en Tobit-modell. Den beroende variabeln är 

direktavkastning (eng. dividend yield) och de oberoende variablerna består av 

lönsamhet, kassaflöde, risk, ålder, storlek, tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad. 

Datamaterialet samlas in från Thomson Reuters Datastream. Undersökningens 

datamaterial exkluderar finansiella bolag eftersom de styrs av andra regleringar och 

bland annat har en annorlunda kapitalstruktur än icke-finansiella företag. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen fortsätter med kapitel 2 där de olika vinstutdelningsformerna i Finland 

beskrivs samt hur dessa former beskattas i Finland. Därefter följer kapitel 3 som redogör 

för olika teorier om dividendutdelning. I kapitel 4 presenteras tidigare forskning inom 

dividendpolitik. Sedan följer kapitel 5 och 6 som beskriver metoden för undersökningen 

i avhandlingen: kapitel 5 presenterar variablerna i regressionen och kapitel 6 motiverar 

valet av regressionsmodellerna. Därefter följer kapitel 7 där datamaterialet beskrivs och 

analyseras. I kapitel 8 presenteras och analyseras resultatet av undersökningen. 

Avhandlingen avrundas med en diskussion och sammanfattning i kapitel 9. 
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2 UTDELNINGSMETODER OCH BESKATTNING I FINLAND 

Dividender är en av de vanligaste utdelningsmetoderna i Finland men företag kan även 

använda sig av aktieåterköp (Karikallio 2010, s. 24). Kapitel 2 redogör för 

utdelningsmetoderna i Finland, det vill säga dividendutdelning samt aktieåterköp. I 

detta kapitel beskrivs även beskattningen av dividender och beskattningen av den 

värdeskapande effekt som aktieåterköp kan leda till. Eftersom syftet med denna 

avhandling är att undersöka faktorer som har en inverkan på dividendutdelning i 

Finland kommer aktieåterköp bara att nämnas i detta kapitel. 

2.1 Utdelningsformer i Finland 

Då ett företag genererar vinst tar det ett beslut om det vill behålla eller dela ut en del av 

vinsten. Genom att behålla den del av vinsten som kallas fritt eget kapital1 kan företaget 

återinvestera en del direkt genom nya projekt eller välja att öka sina kassatillgångar. Om 

företaget väljer att dela ut en del av det fria egna kapitalet kan det göras genom en 

dividendutdelning eller genom aktieåterköp. (13 kap. 1 § i aktiebolagslagen 624/2006; 

Karikallio 2010, s. 24). Figur 1 beskriver hur ett företag kan använda sig av det fria egna 

kapitalet (Black 1976). 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Användning av företagets fria egna kapital 

Figuren beskriver hur ett företag kan använda sig av sitt fria egna kapital. Företaget kan antingen behålla en 
del eller alternativt dela ut en del genom dividendutdelning eller aktieåterköp. Om företaget beslutar sig för 
att behålla en del av det fria egna kapitalet kan det antingen öka sina kassatillgångar eller investera i nya 
projekt. 

                                                
1 Ett bolags egna kapital kan delas in i två delar: bundet och fritt eget kapital. Bolagets fria egna kapital får 
disponeras fritt och kan användas exempelvis till dividendutdelning. (8 kap. 1 § 1 mom. och 13 kap. 1 § i 
aktiebolagslagen 624/2006) 
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Att behålla en del av det fria egna kapitalet kan vara till nytta då företaget behöver 

finansiering för nya projekt och inte vill öka på sin skuldsättningsgrad, eller om företaget 

har svårt att erhålla externt kapital. Dessutom är det en fördel att ha en reserv för sämre 

tider. Däremot kan det uppstå agentkostnadsproblem (företaget agerar inte i 

aktieägarnas intresse) om aktieägarna anser att ett företag har för stor kassa som inte 

används till investeringar som ökar företagets värde (en djupare analys om agentteorin 

gällande dividender presenteras i kapitel 3.3). (Black 1976) 

2.1.1 Dividender 

Dividendutdelning är ett sätt för ett företag att dela ut en del av företagets vinst till 

företagets aktieägare. Syftet med dividender är således att ge en direkt avkastning på 

företagets aktier till aktieägarna. Enligt 13 kap. 3 § (624/2006) i aktiebolagslagen baseras 

ett företags dividendutdelningen på det senast fastställda bokslutet. Företagets styrelse 

lägger fram ett förslag om storleken av dividenden och sedan beslutar bolagsstämman 

om vinstutdelningen. I det slutgiltiga beslutet ska dividendens storlek framgå samt vilka 

medel som används till dividendutdelningen. I 3 kap. 15 § (624/2006) i aktiebolagslagen 

har man rätt till dividendutdelning om man på avstämningsdagen är registrerad 

aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Under de senaste 10-åren har företags benägenhet att dela ut dividender minskat. I USA 

märkte olika forskare att utdelningen av dividender redan började minska under 1960-

talet och idag använder många företag i USA aktieåterköp som vinstutdelningsmetod. 

Samma tendenser har man noterat på den europeiska marknaden, men trots att 

riktningen för dividendutdelning har minskat är andelen som utdelas högre i jämförelse 

med länder utanför Europa. I Europa har aktieåterköp inte ännu blivit lika populärt som 

i bland annat USA. Före finanskrisen ökade andelen aktieåterköp markant i Europa; år 

2005 bestod aktieåterköp för 34 procent av den totala utdelningen för företag i Europa. 

Däremot sjönk andelen aktieåterköp samt dividender efter finanskrisen, men dessa har 

sakta men säkert ökat de senaste åren. (Kowerski 2017) Enligt Centralhandelskammaren 

(2018, s. 10) föredrar finländska investerare i allmänhet dividendutdelning framför 

aktieåterköp. 

I kapitel 3 i denna avhandling presenteras olika teorier om dividendutdelning samt motiv 

för dividender. Tidigare studier argumenterar för att företags aktiepris brukar röra sig 

enligt riktningen på ett företags dividendbeslut. Med andra ord, om ett företag ökar sin 
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dividendutdelning eller påbörjar en dividendutdelning tenderar aktiepriset även att öka, 

men om ett företag sänker sin dividendutdelning eller avslutar utdelningen helt och 

hållet tenderar aktiepriset att gå ner. Denna argumentation hör bland annat till 

signaleringsteorin. (Hillier, Grinblatt & Titman 2012, s. 620) 

Figur 2 nedan visar hur den totala dividendutdelningen har utvecklats i Finland under 

tidsperioden 2000–2018. Som tidigare nämnts baseras dividendstorleken på det senast 

fastställda bokslutet, med andra ord baseras dividendutdelningen år 2008 på bokslutet 

för år 2007. Under åren 2000–2005 låg den totala dividendutdelningen på ungefär 6 

miljarder euro, men en drastisk ökning skedde år 2007 samt år 2008 då beloppet låg på 

kring 12 miljarder euro. Denna ökning har samband med tiden före finanskrisen då hela 

Finlands ekonomi hade en uppgång (Statistikcentralen 2018). Efter finanskrisen år 2008 

minskade den totala dividendutdelningen och var runt 8 miljarder euro tills år 2014. År 

2014 utdelades ungefär 10 miljarder euro i dividender och efter år 2014 kan man notera 

att den totala dividendutdelningen har ökat. År 2018 blev ett nytt rekordår då den totala 

summan av dividendutdelningen uppgick till 12,9 miljarder euro. Enligt analytiker 

kommer den totala dividendutdelningen att stiga ytterligare i Finland. År 2019 förväntas 

bli ett nytt rekordår då prognosen är att det kommer att delas ut närmare 13,7 miljarder 

euro i dividender (Kauppalehti 2017; Kauppalehti 2018a; Kauppalehti 2018b; 

Kauppalehti 2018c; Yle Uutiset 2018) 

 

Figur 2 Den totala dividendutdelningen i Finland under åren 2000–2018 

Figuren visar utvecklingen av den totala dividendutdelningen i Finland. På x-axeln visas tidsperioden från 
2000 till 2018 och y-axeln består av den totala dividendutdelningen i miljarder euro. 
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I juni 2018 publicerade Centralhandelskammaren (2018, s. 14) en rapport om dividender 

för finländska börsnoterade företag med datamaterial insamlat från företagens 

webbsidor från april–maj 2018. Sammanlagt inkluderades 123 stycken företag, varav 31 

räknas som stora företag (eng. large cap), 41 medelstora företag (eng. mid cap) och 51 

små företag (eng. small cap). I detta datamaterial står stora företag för 92,6 procent av 

den totala dividendutdelningen i Finland år 2018. Dessutom är det endast fem företag 

som står för 52,8 procent av den totala dividendutdelningen. 

I figur 3 nedan redogörs för fördelningen av den totala dividendutdelningen i Finland, 

enligt företagsstorlek, för det datamaterial som samlades in för finländska börsnoterade 

företag i en rapport som Centralhandelskammaren publicerade år 2016 samt i en rapport 

från år 2018 (rapport 2016, s. 16; rapport 2018, s. 14). Största skillnaden mellan dessa år 

är att år 2016 stod de fem största dividendutdelarna för 60 procent av den totala 

dividendutdelningen, medan andelen hade sjunkit till 53 procent år 2018. Däremot 

ökade andelen dividender som stora företag delade ut år 2018 till 40 procent av den 

totala utdelningen från att ha varit 31 procent år 2016. För båda åren står stora företag 

för över 90 procent av den totala dividendutdelningen i Finland. 

Figur 3 Fördelning av den totala dividendutdelningen i Finland 

Figuren skildrar fördelningen av den totala dividendutdelningen i Finland, enligt företagsstorlek, för år 2016 
och 2018. Företagsstorleken delas in i små företag (eng. small cap), medelstora företag (eng. mid cap) samt 
stora företag (eng. large cap). Datamaterialet samlades in för börsnoterade företag i Finland och 
presenterades i Centralhandelskammarens rapporter om dividender som publicerades år 2016 och 2018. 
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2.1.2 Aktieåterköp 

Aktieåterköp går ut på att ett företag beslutar sig för att köpa tillbaka en del av sina aktier, 

vilket leder till att antalet utestående aktier minskar och därmed kommer det nominella 

värdet per utestående aktie att öka. Utbudet av aktierna blir således mindre men 

efterfrågan ökar. Aktieåterköp är således en indirekt form av vinstutdelning eftersom 

aktieägarna får avkastning först då en eventuell försäljningsvinst sker. Det finns tre olika 

former av aktieåterköp: återköp till marknadspris, återköp till fast pris och holländsk 

auktion. (ECB 2007; Karikallio 2010, s. 24) 

Aktieåterköp till marknadspris betyder att ett företag köper tillbaka aktier på marknaden 

för det rådande marknadspriset. Säljaren av företagets aktier behöver inte vara medveten 

om att hen säljer sina aktier tillbaka till företaget. Återköp till fast pris innebär att 

företaget publicerar ett meddelande, anbud, där företaget delger att det vill återköpa en 

viss andel av de utestående aktierna för ett fast pris. Detta pris brukar vara en aning 

högre än det rådande marknadspriset för aktierna. Den sista formen av aktieåterköp är 

holländsk auktion. Denna form betyder att företaget meddelar sina aktieägare att det vill 

återköpa en andel av de utestående aktierna för ett pris inom ett visst intervall. Därefter 

får alla intresserade aktieägare ange den mängd hen är villig att sälja sina aktier för, samt 

till vilket minimipris inom det prisintervall företaget har specificerat. Företaget kommer 

sedan att gå igenom denna information och återköper den givna andelen utestående 

aktierna till det minimipris inom prisintervallet där företaget erhåller hela den mängd 

som det har för avsikt att återköpa. (ECB 2007) 

Såsom för dividender finns det många olika motiv för aktieåterköp. Bland annat 

skattefördelar, distribution av kassamedel och minskning av agentkostnader, justera 

nyckeltal (t.ex. vinst per aktie), kapitalstrukturförändring, skydda sig mot möjliga 

uppköp, signalering av undervärdering samt brist på lönsamma investeringsmöjligheter. 

Företag tenderar även att använda aktieåterköp istället för att höja dividendutdelningen 

på grund av att företaget vill hålla sin dividendutdelning på en stabil nivå. Aktieåterköp 

tenderar således att vara mer flexibla än dividendutdelning eftersom aktieåterköp inte 

är direkt förknippat med framtida förväntningar på mer utdelning. (Brav, Graham, 

Harvey & Michaely 2005) Liljeblom och Pasternack (2006) undersöker vilka faktorer 

som påverkar beslutet om aktieåterköp i Finland och konstaterar att en faktor som har 

stort inflytande är utländskt ägarskap. Detta kan förklaras med att inhemska och 

utländska investerare beskattas på olika sätt. Liljeblom och Pasternack finner även stöd 

från agentteorin och signaleringsteorin. 
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I Finland blev aktieåterköp tillåtet först år 1997 då bestämmelser om denna 

vinstutdelning tillades i aktiebolagslagen 1978/734, som idag är ersatt av 

aktiebolagslagen 2006/624. Sedan aktieåterköp blev tillåtet i Finland har denna form av 

vinstutdelningsmetod blivit populärare. Redan i slutet av september 2001 hade det på 

Helsingforsbörsen meddelats om 138 aktieåterköpsprogram som skulle ha uppgått till 

ungefär 10,7 miljarder euro om alla återköpsprogram skulle ha utnyttjats (Liljeblom & 

Pasternack 2006). Såsom för dividendutdelning minskade antalet aktieåterköp markant 

efter finanskrisen, men allt efter att marknaden blir stabilare ökar antalet 

aktieåterköpsprogram (Kowerski 2017). I Finland brukar Nokia stå för en stor del av de 

totala aktieåterköpen. Endast Nokias aktieåterköpsprogram för 2016–2017 uppgick till 

nästan 1 miljard euro (Nokia 2019). 

Högholm och Högholm (2017) studerar aktieåterköp i Finland på den öppna marknaden 

som initierats under tidsperioden 1998–2013. Syftet är att analysera hur 

aktiemarknaden reagerar på företagets meddelande om påbörjande av aktieåterköp samt 

reaktioner då aktieåterköpen faktiskt inleds. Resultatet visar att det existerar i medeltal 

en högre onormal avkastning på 2,04 procent vid tidpunkten för meddelande om 

aktieåterköp. Effekten på meddelandet är högre om det är första eller andra gången som 

företaget återköper aktier. Detta kan betyda att marknaden värdesätter meddelande om 

aktieåterköp högre om det kommer från ett företag som inleder ett 

aktieåterköpsprogram än om det kommer från ett företag som regelbundet använder sig 

av aktieåterköp. Högholm och Högholm noterar att detta resultat överensstämmer med 

tidigare studier på den amerikanska aktiemarknaden. De kom även fram till att på den 

första dagen då aktieåterköpen inleds är priseffekten positivt korrelerad med 

aktieåterköpsprogrammet om det är det första programmet för företaget. Däremot är 

priseffekten negativt korrelerad med den andel aktier som företaget har för avsikt att 

återköpa. Detta förklaras med att marknaden uppfattar återköpen som en signalering 

om undervärdering. 

2.2 Beskattning av vinstutdelning i Finland 

Beskattning av vinstutdelning är en stor avgörande faktor då investerare beslutar om 

vilken utdelningsmetod de föredrar. Beskattningen är oftast en orsak till att det uppstår 

så kallade klientel, det vill säga gruppering av vissa sorters investerare som har liknande 

preferenser (teorin om klienteleffekten beskrivs djupare i kapitel 3.9). Eftersom denna 
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avhandling fokuserar på Finland kommer det endast att redogöras för hur olika 

vinstutdelningar beskattas i Finland. 

I Finland beskattas vinstutdelning som kapitalinkomst. Skillnaden mellan beskattning 

av förvärvsinkomst och beskattning av kapitalinkomster är att den förstnämnda 

beskattas progressivt medan kapitalinkomster beskattas enligt en fast skatteprocent. 

Nedan beskrivs beskattning av dividender och beskattning av den effekt som 

aktieåterköp kan leda till.  

2.2.1 Beskattning av dividender 

År 2004 genomgick Finland en stor förändring gällande beskattning av dividender. 

Tidigare hade Finland ett så kallat avoir fiscal-system för beskattning av dividender. 

Detta system tillät investerare att dra av den skatt de skulle betala på sina erhållna 

dividender från den skatt som det dividendbetalande företaget hade betalat på sin vinst. 

Detta resulterade till att dividender i princip var skattefria eftersom skatteprocenten för 

företagen var samma som den skatteprocent som investerare hade. År 2000 var 

skatteprocenten för företag och för investerare 29 procent. I och med skattereformen år 

2004 infördes ett system med partiell dubbelbeskattning av företagens inkomst. Denna 

dubbelbeskattning betyder att olika former av utdelning (såsom dividend) beskattas två 

gånger: först genom bolagsskatten och sedan en skatt som mottagaren av utdelningen 

betalar. (Korkeamäki, Liljeblom & Pasternack 2010) I dagens läge ligger bolagsskatten i 

Finland på 20 procent. (Skatteförvaltningen 2017d) Dividender hör till kapitalinkomst 

vars skatteprocent är 30 procent och den del som överskrider 30 000 euro beskattas med 

34 procent. Med andra ord har bolagsskatten minskat medan skatten på kapitalinkomst 

har ökat. (Skatteförvaltningen 2017c) 

För att delvis undvika dubbelbeskattning finns det olika regler hur dividendinkomster 

för mottagaren ska beskattas beroende på om dividendutdelningen är från ett offentligt 

noterat aktiebolag eller från någon annan form av ett onoterat aktiebolag. Ett offentligt 

noterat bolag definieras som ett bolag vars aktier har handlats offentligt på 

Helsingforsbörsen eller på en annan börs utomlands då beslutet om dividendutdelning 

har gjorts. (Skatteförvaltningen 2017a) Enligt 2 kap. 33a § och 33b § i inkomstskattelagen 

(1535/1992) är dividend, för fysiska personer och dödsbon, från ett offentligt noterat 

bolag till 85 procent skattepliktiga och 15 procent är skattefri inkomst, med en 

förskottsinnehållning på 25,5 procent som det dividendbetalande företaget verkställer 

på dividenden före den betalas ut. Dividend från ett onoterat bolag delas in i 
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kapitalinkomstdividend och förvärvsinkomstdividend. Om dividenden är över 8 procent 

av aktiernas matematiska värde2 hör den till förvärvsinkomster som beskattas till 75 

procent medan 25 procent är skattefri inkomst. Dividend som är upp till 8 procent av 

aktiernas matematiska värde räknas som kapitalinkomstdividend. Om dividenden är 

högst 150 000 euro är 25 procent skattepliktig inkomst och om dividenden överskrider 

150 000 euro beskattas den till 85 procent. Figur 4 åskådliggör beskattning för 

mottagaren av dividender från ett offentligt noterat och onoterat bolag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Beskattningsschema för mottagaren av dividendutdelning 

Ovanstående figur beskriver hur fysiska dividendmottagare och dödsbon beskattas beroende på om 
dividendutdelaren är ett offentligt noterat bolag eller ett annat än offentligt noterat bolag. Dividender delas 
in i kapitalinkomst och förvärvsinkomst och den del som räknas som skattepliktig inkomst skiljer sig åt 
beroende på hurdant bolag dividendutdelaren är. Figuren är från Skatteförvaltningens detaljerade 
skatteanvisningar om dividender (2017a). 

                                                
2 Det matematiska värdet beräknas enligt bolagets nettoförmögenhet för året före skatteåret. Värdet fås 
genom att ta förhållandet mellan nettoförmögenheten vid bokslutstidpunkten och antalet av bolagets 
utelöpande aktier. (Skatteförvaltningen 2017a) 
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Dividender som betalas från Finland till utlandet följer olika källskattesatser om 

dividendmottagren bor i ett land som har upprättat ett skatteavtal med Finland. För 

stater som inte har upprättat ett skatteavtal ligger skatten på 20 procent för samfund och 

30 procent för en fysisk person eller annan form än ett samfund. År 2018 hade 

Storbritannien och Frankrike en källskatt på 0 procent, medan bland annat Sverige och 

USA hade en skatteprocent på 15 procent. (Skatteförvaltningen 2018) 

Figur 4 ovan beskriver beskattning av fysiska personer, men dividender som ett inhemskt 

samfund erhållit från Finland räknas normalt inte som skattepliktig inkomst. Tabell 1 

nedan visar beskattningen av dividender för inhemska samfund i Finland 

(Skatteförvaltningen 2017a). I tabellen ser man att dividenden beskattas endast då 

dividendutdelaren är ett noterat samfund och dividendmottagaren är ett onoterat 

samfund där ägarandelen i dividendutdelaren är mindre än 10 procent. Därtill beskattas 

samfund som inte bedriver näringsverksamhet, men endast om bolaget inte är ett 

allmännyttigt samfund eftersom sådana samfund i vissa fall är befriade från skatt. 

Dividender som en andelsbank erhåller är även skattefri då utdelningen kommer från en 

affärsbank som fungerar som ett centralt finansiellt institut för andelsbanker (Lag om 

beskattning av inkomst av näringsverksamhet 360/1968, 1 kap. 6 a § 8 mom.) 

 

Tabell 1 Beskattning av dividender för inhemska samfund i Finland 

Tabellen nedan skildrar hur inhemska samfund beskattas i Finland. I regel är dividenden en skattefri 
inkomst för inhemska samfund i Finland, men som tabellen visar finns det vissa avvikelser mellan olika 
bolagsformer. Tabellen är från Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisningar om dividender (2017a). 

Dividendutdelare Dividendmottagare Beskattning av 
dividendmottagaren 

Noterat/onoterat samfund Noterat samfund Dividend är skattefri inkomst. 

Onoterat samfund Onoterat samfund Dividend är skattefri inkomst. 

Noterat samfund Onoterat samfund Dividend är skattefri inkomst om 
dividendmottagaren direkt äger 
minst 10 procent av aktiekapitalet. 
Om ägarandelen är mindre än 10 
procent är dividenden skattepliktig 
inkomst till 100 procent. 

Noterat/onoterat samfund Samfund som inte bedriver 
näringsverksamhet och vars 
bolagsform är någon annan än 
aktiebolag, andelslag, ömsesidigt 
försäkringsbolag eller sparbank. 

Dividend som hör till personlig 
förvärvskälla är till 100 procent 
skattepliktig inkomst, om det inte är 
fråga om ett allmännyttigt samfund. 
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2.2.2 Beskattning av aktieåterköp 

Dividender är en direkt utbetalning till aktieägare och därför beskattas dividender genast 

vid utdelningen. Aktieåterköp beskattas däremot inte direkt eftersom en eventuell vinst 

erhålls först då aktieägaren säljer sina aktier och drar nytta av ett eventuellt högre 

aktiepris i samband med att företaget har köpt tillbaka aktier. Denna möjliga 

försäljningsvinst beskattas sedan som kapitalinkomst. Som tidigare nämnts beskattas 

kapitalinkomst i Finland med en skatteprocent på 30 procent och den del som 

överskrider 30 000 euro har en skatteprocent på 34 procent. (Skatteförvaltningen 

2017b) 

Från alla kapitalinkomster får försäljningsförluster avdras, men försäljningsförluster 

som har uppkommit före år 2016 får endast avdras från försäljningsvinsten och inte från 

alla kapitalinkomster. Som tidigare nämnts räknas även dividender som kapitalinkomst, 

men en stor skillnad är att dividender har en skattepliktig procent som varierar beroende 

på dividendutdelaren (se figur 4 på sid 11), medan kapitalinkomst i samband med 

aktieförsäljning är till 100 procent skattepliktig. (Skatteförvaltningen 2017b)  

Om man jämför beskattningen av dividender och beskattningen vid aktieförsäljning kan 

man konstatera att det finns vissa fördelar med dividender eftersom en del av 

kapitalinkomsten är skattefri. Däremot har aktieägare mer möjlighet att skatteplanera 

då det gäller vinstutdelning genom aktieåterköp, eftersom hen får dra av 

försäljningsförluster från kapitalinkomsten och således kan ändra storleken på skatten. 
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3 TEORIER OM DIVIDENDUTDELNING 

Detta kapitel presenterar teorier som beskriver de grundläggande åsikterna inom 

dividendutdelning och om dividenders betydelse. Först beskrivs teorierna och därefter 

nämns några artiklar som är för och emot teorierna. Det finns egentligen tre olika synsätt 

på dividender och dess inverkan på ett företags värde: dividendutdelningar är irrelevanta 

för ett företags värde (irrelevansteorin), högre dividender är värdeskapande (”bird-in-

the-hand” teorin) och lägre dividender skapar värde för ett företag (teorin om 

skatteeffekten). Utöver dessa synsätt om företagets värde i samband med dividender 

finns även dessa teorier: agentteorin, livscykelteorin, pecking order teorin, 

signaleringsteorin, dividend catering teorin samt teorin om klienteleffekten som 

presenteras i detta kapitel. (Al-Malkawi, Rafferty & Pillai 2010) 

3.1 Irrelevansteorin 

En av de grundläggande teorierna om dividender är irrelevansteorin av Modigliani och 

Miller (1961). Enligt teorin har ett företags dividendutdelningar ingen inverkan på ett 

företags värde, förutsatt att dessa tre kriterier håller: 

1. En perfekt kapitalmarknad råder, det vill säga att alla investerare har tillgång till 

samma information samtidigt utan extra kostnader, inga skatter (ingen skillnad 

mellan olika utdelningsformer) och inga transaktionskostnader existerar samt 

att ingen investerare är så betydande att hen skulle kunna genom sina 

transaktioner påverka marknadspriset själv. 

2. Investerare agerar rationellt, vilket betyder att en investerare alltid kommer att 

välja det alternativ som är det mest optimala. Det vill säga en investerare 

kommer alltid att föredra högre vinst framom lägre vinst och det är ingen 

skillnad hur denna vinst tar uttryck, genom en utdelning eller genom en ökning 

av aktiens marknadsvärde. 

3. Det existerar ingen osäkerhet angående framtida vinster och tillväxt- och 

investeringsmöjligheter. Med andra ord är investerare medvetna om det 

framtida marknadspriset och framtida dividendutdelningar. 

Denna teori hävdar att ett företags resultat samt investeringsbeslut och därmed 

framtidsutsikter är det som genererar värde och inte dividendutdelningen eller 
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kapitalstrukturen. Modigliani och Miller (1961) påstår att ett företags dividendpolitik är 

irrelevant för en investerare eftersom hen själv kan ändra sitt kassaflöde beroende på det 

egna behovet av kapital. Om ett företag beslutar sig för att dela ut dividender kan 

investeraren antingen återinvestera dividenden eller sälja en del av sina aktier för att få 

mera kapital. Grundtanken i irrelevansteorin är således att det som skapar värde för ett 

företag och dess aktieägare är företagets investeringsmöjligheter. Med andra ord, 

investerares avkastning kommer från de investeringar som görs och således borde 

aktieägarna vara likgiltiga till beslutet om dividendutdelning. Modigliani och Millers 

irrelevansteori går emot den tidigare synen på dividendpolitiken där dividender anses 

vara värdeskapande eftersom aktieägare kommer att värdera företaget högre om det 

existerar dividendutdelningar. 

Irrelevansteorin har undersökts i stor omfattning och teorin har fått mycket kritik, 

främst om de kriterier som Modigliani och Miller (1961) kräver för att teorin ska hålla 

eftersom det inte existerar en perfekt kapitalmarknad i den verkliga världen. Bland annat 

DeAngelo och DeAngelo (2006) kritiserar irrelevansteorin eftersom teorin bland annat 

baseras sig på antagandet om att det fria kassaflödet betalas ut till 100 procent och 

därmed kan inte ett företag välja den optimala dividendpolitiken. DeAngelo och 

DeAngelo anser att Modigliani och Millers irrelevansteori från år 1961 har gett upphov 

till synsättet att om ett företag bara väljer investeringsmöjligheter som är maximerande 

kommer utdelningspolitiken vara optimerad, vilket inte stämmer. 

Trots att det finns en del studier som inte stöder irrelevansteorin finns det även ett par 

forskningar som hittar bevis som kan förklaras med hjälp av irrelevansteorin. Black och 

Scholes (1974) utför en undersökning där syftet är att analysera hur dividendutdelningar 

påverkar aktiepriset för ett företag. Forskningen undersöker direktavkastning (eng. 

dividend yield) och avkastning på aktier för att analysera hur dividendpolitiken påverkar 

avkastningen på ett företags aktiepris. Black and Scholes datamaterial består av företag 

listade på New York Stock Exchange under åren 1936–1966 och materialet delas in i 25 

olika portföljer. Direktavkastning beräknas i denna undersökning som föregående års 

dividender i förhållande till aktiekursen i slutet av året. Resultatet visar att för de 25 

portföljer som skapats är den förväntade avkastningen den samma oberoende av om det 

är frågan om aktier med hög eller låg direktavkastning. Black och Scholes hävdar med 

andra ord att varken låg eller hög direktavkastning har en inverkan på företags aktiepris. 

(Black & Scholes 1974, se Al-Malkawi m.fl. 2010) 
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3.2 Bird-in-the-hand teorin 

Före Modigliani och Miller (1961) publicerade sin artikel som gav upphov till 

irrelevansteorin var den allmänna tanken att dividender är värdeskapande för företag. I 

motsats till irrelevansteorin hävdar ”bird-in-the-hand” teorin att investerare prefererar 

ett företag som delar ut högre dividender framom ett företag som har en lägre utdelning 

eller som inte alls delar ut dividender. Gordon (1959, 1963) och Lintner (1962) 

utvecklade ”bird-in-the-hand” teorin och finner stöd för resonemanget. I den verkliga 

världen där marknaden inte är perfekt tenderar investerare att inte vara likgiltiga till 

beslutet om att erhålla dividender eller om dividenderna istället ska återinvesteras direkt 

i företaget. Med andra ord skulle det betyda att irrelevansteorin inte håller. 

”Bird-in-the-hand” teorin har även grunder i beteendeinriktad finansforskning (eng. 

behavioral finance) eftersom tanken bakom denna teori är att investerare agerar 

rationellt och har riskaversion. Investerare kommer således föredra mindre risk samt ett 

säkert resultat framom ett osäkert och mer riskfyllt resultat. Det vill säga, aktieägare 

prefererar en dividendutdelning idag mer än en eventuell högre dividend i framtiden, 

vilket kommer att leda till att aktieägarnas osäkerhet minskar och att företagets värde 

således också ökar. (Al-Malkawi m.fl. 2010) 

Agentproblemet som existerar mellan insiders, såsom styrelsen i ett företag, och 

utomstående aktörer, såsom aktieägare, kan minskas genom dividendutdelning eftersom 

en del av vinsten direkt går till aktieägarna och därmed kan insiders inte använda en del 

av vinsten till att gynna sig själva. Uttrycket ”bird-in-the-hand” syftar på att investerare 

anser att dividendutdelning är bättre än kvarhållen vinst, eftersom den kvarhållna 

vinsten eventuellt kommer att användas till nya investeringskostnader eller till något 

projekt som i första hand gynnar företagets ledning (”a bird in the hand is better than 

two in the bush”). Med andra ord, en dividendutdelning idag är verklig (”a bird in the 

hand”) och aktieägare får avkastning direkt, medan den kvarhållna vinsten som 

eventuellt används till att finansiera en förväntad lönsam investering i framtiden (”two 

birds in the bush”) kan misslyckas och därmed kan det hända att framtida dividender 

utelämnas helt och hållet (”the birds can fly away”). Därför värdesätter investerare 

företag som har högre dividendutdelning än företag som inte delar ut dividender, 

eftersom de anser att företag som inte delar ut dividender har högre risk och därmed 

kommer de att använda en högre diskonteringsränta vilket leder till att företagets värde 

minskar. Detta samband presenteras i figur 5 där tiden och risken korrelerar och därmed 
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ökar diskonteringsräntan då den kvarhållna vinsten ökar eftersom osäkerheten även 

ökar. (La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny 2000) 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 5 Förhållandet mellan kvarhållen vinst och diskonteringsräntan 

Ovanstående figur visar sambandet mellan ett företags diskonteringsränta och den kvarhållna vinsten. 
”Bird-in-the-hand” teorin hävdar att aktieägare föredrar en dividendutdelning idag mer än en eventuell 
högre dividend i framtiden. En investerare anser därmed att ett företag som utlovar möjliga dividender i 
framtiden är osäkert och har mer risk och därför använder de en högre diskonteringsränta som ökar i 
samband med att den kvarhållna vinsten ökar. 

 

Följaktligen, hävdar ”bird-in-the-hand” teorin att högre dividendutdelning maximerar 

ett företags värde eftersom en högre dividend idag minskar osäkerheten gällande 

huruvida framtida dividender verkställs eller inte, och en högre utdelningsandel leder till 

att kapitalkostnaden sänks, vilket i sin tur leder till att företagsvärdet ökar. Det vill säga 

investerare föredrar dividender framom framtida kapitalvinster. (Al-Malkawi m.fl. 2010) 

”Bird-in-the-hand” teorin har fått mycket kritik och det finns inte många studier som 

stöder denna teori. Som tidigare nämnts hävdar bland annat Modigliani och Miller 

(1961) att ett företags risk inte bestäms av hur företaget delar ut vinsten, utan det avgörs 

med hur riskfyllt företagets operativa kassaflöden är. Även Bhattacharya (1979) 

kritiserar ”bird-in-the-hand” teorin. Han påstår att ett företags risk påverkar andelen 

dividender och inte tvärtom, nämligen att företagets kassaflöde kommer att förändra 

möjligheten till dividendutdelning och en högre dividendutdelning betyder inte 

automatiskt att företaget har mindre risk. 
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3.3 Agentteorin 

Agentteorin är en teori som har undersökts på olika sätt och i relation till olika 

forskningsområden under många år. Teorin går ut på att förklara förhållandet mellan en 

agent (i detta fall ledningen i ett företag) och principalen (i detta fall aktieägarna). 

Förhållandet går ut på att aktieägarna (principalen) har gett sitt godkännande till att 

agenten (företagsledningen) ansvarar för att utföra uppgifter och att ta beslut å deras 

vägnar. Med andra ord, agentens främsta uppgift är att fullfölja principalens intresse och 

maximera hens vinst. Agentkostnader uppstår då principalens och agentens intressen 

inte sammanfaller och agenten sätter sina behov före principalens, det vill säga agenten 

vill maximera sina personliga intressen i första hand. (Jensen & Meckling 1976) 

Jensen och Meckling (1976) definierar tre olika sorters agentkostnader: kostnader i 

samband med övervakning av företagsledningen (till exempel att kontrollera och att 

införa olika regleringar), kostnader i samband med att en agent eventuellt måste binda 

sig till något för en viss tid (till exempel en tidsbunden anställning där hen måste avslå 

andra anställningsmöjligheter) samt andra kostnader som kan uppkomma i ett agent-

principal förhållande (eng. residual losses). 

Utöver dessa agentkostnader presenterar Easterbrook (1984) två olika former av 

agentkostnader i samband med dividender: övervakning och företagsledningens 

riskaversion. Bland annat Easterbrook hävdar att dessa två agentkostnader kan minska 

genom dividendutdelning. Agentkostnader i samband med övervakning av agenten kan 

minska då hen har mindre fritt kassaflöde att röra sig med. Men detta kan leda till att 

finansieringen av företaget eventuellt måste skötas genom externt kapital, vilket leder till 

att skuldsättningsgraden ökar och därmed kan även osäkerheten och företagets risk öka. 

Å andra sidan fungerar externt kapital som en övervakningsfunktion eftersom företaget 

erhåller kapital från kapitalmarknaden och där kommer bland annat kreditinstitut och 

andra finansiella institutioner att övervaka företaget och dess förmåga att återbetala 

lånen samt se till att bestämda regleringar följs. 

Kostnaden i samband med företagsledningens riskaversion (att välja ett säkert alternativ 

framom ett mer riskfyllt) uppstår då ledningen i första hand tänker på sin egen risk (vid 

en dålig investering kan den ansvariga till och med bli avskedad). Aktieägare diversifierar 

sin egen aktieportfölj och därmed är de bara utsatta för systematisk risk (sådan risk som 

inte går att diversifiera). Därför är aktieägare mer intresserade av investeringar med 

högre risk men som även har högre förväntad avkastning. Detta kan däremot leda till en 
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annan ”tvist” mellan aktieägare och obligationsinnehavare eftersom 

obligationsinnehavare vill att företaget inte ska ta onödig risk som de inte har räknat med 

när de avtalade om obligationens innehåll. Genom höga och ”tvingande” 

dividendutdelningar tar aktieägarna medel som annars skulle gå till 

obligationsinnehavarna, vilket kan bli ett problem om företaget har finansiella 

svårigheter. Obligationsinnehavare försöker undvika denna situation bland annat genom 

att förhandla om dividendutdelningsrestriktioner då obligationens skuldebrev 

upprättas. (Easterbrook 1984; Alli, Khan & Ramírez 1993) 

Det har gjorts en del undersökningar om agentteorin i relation till företags 

dividendpolitik. Bland annat stöder Rozeff (1982) agentteorin, se närmare beskrivning 

av den forskningen i kapitel 4.1. Förutom Rozeff (1982) hittar La Porta, Lopez-De-

Silanes, Shleifer och Vishny (2000) också bevis för agentteorin. La Porta m.fl. (2000) 

testar två olika agentmodeller i samband med dividender där förhållandet mellan 

aktieägares rättigheter och företags dividendpolitik beskrivs. Datamaterialet omfattar 

mer än 4 000 företag från 33 olika länder från hela världen. La Porta m.fl. kategoriserar 

länderna i forskningen i två olika grupper: länder som har bra rättsligt skydd för 

minoritetsägare och länder som inte har det. Författarna hävdar att länder som har 

”common law” ger bättre skydd till aktieägare än länder med ”civil law”. De två olika 

agentmodellerna består av en ”outcome” modell och en ”substitute” modell. Den första 

modellen baseras på uppfattningen om att dividender är resultatet av ett effektivt system 

av rättsligt skydd för aktieägare. Nämligen att aktieägare har mer rättigheter och kan 

använda sina juridiska rättigheter (såsom att använda sin rösträtt, sälja aktier i företaget 

och stämma företaget) till att tvinga företag att dela ut dividender och på så sätt minska 

företagets fria kassaflöde och därmed minska på agentkostnaden. Den andra modellen, 

”substitute” modellen, bygger på att dividendutdelning fungerar som ett substitut för 

rättslig skydd för minoritetsaktieägare.  Med andra ord, om företag delar ut dividender 

sänder de en signal åt utomstående parter och upprättar ett visst rykte eftersom de delar 

ut dividender till sina investerare. Detta hjälper dem då de behöver erhålla externt 

kapital från kapitalmarknaden. La Portas m.fl. resultat kom fram till att den första 

modellen, ”outcome” modellen, stöder agentteorin. Det vill säga, företag delar ut högre 

dividender i de länder där det finns ett bättre rättsligt skydd för aktieägare. 
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3.4 Teorin om skatteeffekten 

Dividender beskattas på ett annat sätt än kapitalvinster. I Finland beskattas dividender 

genast då den mottas medan kapitalvinster beskattas först då det uppstår en vinst och 

aktien säljs. I Finland ligger skatteprocenten för kapitalinkomst på 30 procent och den 

del som överskrider 30 000 euro har en skatteprocent på 34 procent. 

(Skatteförvaltningen 2017c) I Finland beskattas inte bara dividendmottagaren utan även 

dividendutdelaren. I dagens läge ligger bolagsskatten i Finland på 20 procent 

(Skatteförvaltningen 2017d).  

Vanligtvis finns det skillnader mellan beskattningen av dividender och kapitalvinster. 

Oftast beskattas dividender högre än kapitalvinster och därmed har kapitalvinster en 

fördel framom dividender. Detta gör enligt teorin om skatteeffekten att aktieägare 

föredrar en lägre dividendutdelning och därför är beredda att värdera ett företag högre 

om det har lägre dividendutdelning. Med andra ord, teorin om skatteeffekten hävdar att 

en låg dividendutdelning minskar kapitalkostnaden och ökar aktievärdet, vilket således 

leder till att en låg dividendutdelning maximerar företagets värde. Tankegången i teorin 

om skatteeffekten är således motsatsen till vad ”bird-in-the-hand” teorin påstår. (Al-

Malkawi m.fl. 2010) 

Allen, Bernardo och Welchs (2000) beskriver och undersöker en klienteleffekt 

(gruppering av investerare som har liknande preferenser) gällande relationen mellan 

ägarskap och skatter (mer om teorin om klienteleffekten i kapitel 3.9). De hävdar att då 

institutionella ägare beskattas lägre än privata ägare kommer de institutionella ägarna 

att föredra högre dividender. Detta kan även kopplas till agentteorin som hävdar att 

agentkostnader minskar med en högre dividendutdelning, eftersom företaget troligen 

måste låna pengar från kapitalmarknaden för att kunna finansiera sina investeringar. 

Följaktligen leder detta till en minskad agentkostnad eftersom företaget är mer övervakat 

och inte kan använda pengarna hur som helst. Dessutom visar Allen m.fl. att i USA där 

dividender beskattas högre än kapitalvinster, är även aktieåterköp vanligare. 

Pérez-González (2003) undersöker om amerikanska bolags dividendpolitik under 

tidsperioden 1980–1999 påverkas av de största aktieägarnas preferenser. Resultatet 

visar att det existerar en skatteklienteleffekt på den amerikanska marknaden och således 

verkar det som om dividendpolitiken påverkas av de största aktieägarnas preferenser. 

Under tidsperioden 1980–1999 genomgick USA olika skattereformer och i Pérez-

González undersökning analyseras även skattereformens inverkan på dividend-
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utdelning. Han kom fram till att dividendutdelningen ökar om skatten på dividender inte 

har en nackdel jämtemot skatter på kapitalvinst och vice versa. Även Rantapuska (2008) 

finner stöd för skatteklienteleffekten och dessutom visar hans resultat att olika 

investerargrupper utnyttjar skattesatsskillnaderna genom att utföra handel kring ex-

dividend dagarna. Rantapuskas studie undersöker finländska investerare under 

tidsperioden 1995–2002.  

Liksom Rantapuska (2008) hävdar Korkeamäki, Liljeblom och Pasternack (2010) att det 

existerar ett skatteklientel i Finland. Korkeamäki m.fl. undersöker hur finländska företag 

reagerar på skattereformen år 2004 då beskattningen av dividender började följa 

systemet för partiell dubbelbeskattning, som går ut på att dividender beskattas både för 

dividendutdelaren och -mottagaren. Huvudslutsatserna från författarnas forskning är 

att före år 2004 var dividendutdelning en populärare metod för vinstutdelning och att 

efter skattereformen ökade antalet aktieåterköp som vinstutdelningsmetod. Deras 

undersökning visar även att dividendutdelningar ökade det sista året före den nya 

skattereformen togs i bruk. 

Brav, Graham, Harvey och Michaely (2005) utförde en undersökning där de sände ut ett 

frågeformulär till 384 stycken finansdirektörer (eng. Chief Financial Officer) samt 

skattmästare (eng. treasurers) i USA och Kanada. Därefter hölls även intervjuer för att 

analysera vilka faktorer som påverkar dividend- och aktieåterköpspolitiken i respektives 

företag. Slutsatserna i undersökningen är att skatter bara har en sekundär roll i beslutet 

om dividender, fastän de intervjuade medger att det finns skattefördelar med 

aktieåterköp. Liksom i Bravs m.fl. undersökning visar Brunzell, Liljeblom, Löflund och 

Vaihekoski (2014) att ledningen i nordiska företag inte heller anser att skatter har en stor 

inverkan på beslutet om dividendutdelning (se underkapitel 4.7 för en utförligare 

diskussion om Brunzells m.fl. (2014) forskning). 
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3.5 Livscykelteorin 

Livscykelteorin för dividender går ut på att ett företag har en livscykel och har vid en viss 

tidpunkt varit verksamt och agerat på marknaden så länge att nya lönsamma 

investeringsmöjligheter minskar, och företaget kommer istället att i högre grad generera 

fritt kassaflöde. I detta läge kommer företaget att ha en högre utdelningsandel eftersom 

det inte finns nya investeringskostnader och därmed kan företaget istället dela ut en del 

av sin vinst till aktieägarna genom dividender eller aktieåterköp. Företaget kommer 

således ha övergått till en mognadsfas där tillväxtpotential samt dess 

investeringsmöjligheter avtar. (Grullon, Michaely & Swaminathan 2002) 

Ett företags livscykel i relation till dividender omfattar fyra faser: uppstartstadiet, 

tillväxtstadiet, mognadsstadiet och slutligen nedgångsstadiet (eller förnyelsestadiet). 

Teorin hävdar att i de två första faserna samt den sista fasen är dividendutdelningen 

lägre eller inte existerande, och i det tredje stadiet är dividendutdelningen högre. 

(DeAngelo, DeAngelo & Stulz 2006; Mueller 1972) 

I den första fasen, uppstartstadiet, är företaget nytt och behöver spara internt kapital för 

att i den andra fasen kunna finansiera investeringsmöjligheter. Då företaget är i den 

första fasen kan det ha svårt att erhålla externt kapital eftersom man anser att företaget 

har mer risk och en mera osäker framtid än etablerade bolag. Det kan även hända att 

företaget går med förlust. I detta stadium kommer företaget inte dela ut dividender. I det 

andra stadiet, tillväxtstadiet, har företaget tillväxtpotential och behöver internt kapital 

för att kunna sköta investeringskostnader som uppstår. Detta leder till att 

dividendutdelningen kommer att vara låg eller inte alls existera. (DeAngelo, DeAngelo & 

Stulz 2006; Mueller 1972) 

I tredje fasen, mognadsstadiet, har företaget varit verksamt på marknaden länge och dess 

lönsamhet är god, men antalet nya investeringsmöjligheter minskar och samtidigt ökar 

företagets fria egna kapital. Följaktligen kan företaget dela ut en högre andel dividender 

till aktieägarna. I det sista stadiet, nedgångsstadiet, kommer företagets lönsamhet 

minska om det inte förnyar sig genom nya innovativa produkter eller genom att gå in på 

en ny marknad. Om företaget inte förnyar sig kommer tillväxten och även omsättningen 

att minska, vilket leder till att dividendutdelningen minskar. Figur 6 på nästa sida 

skildrar ett företags livscykel. (DeAngelo, DeAngelo & Stulz 2006; Mueller 1972) 
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Figur 6 Ett företags livscykel i relation till dividendutdelning 

Ovanstående figur beskriver hur ett företag går genom olika utvecklingsstadier i relation till dess 
dividendutdelning. Ett företags livscykel i relation till dividender kan delas in i fyra olika faser: 
uppstartstadiet, tillväxtstadiet, mognadsstadiet och slutligen nedgångsstadiet (eller förnyelsestadiet). X-
axeln består av tiden och y-axeln mäter vinsten för ett företag. 

 

Sammanfattningsvis hävdar livscykelteorin att en högre dividendutdelning skulle tyda 

på att ett företag är i dess mognadsfas, där företaget förväntas att ha lägre tillväxtgrad 

men fortfarande genererar en del pengar. Om företaget inte förnyas på något sätt 

kommer konkurrenter att ta över dess verksamhet och därmed minskar företagets 

lönsamhet och även storleken på dividendutdelningen. (Bulan m.fl. 2007) 

Förutom Grullon m.fl. (2002), DeAngelo m.fl. (2006) och Bulan m.fl. (2007) stöder även 

Thanatawee (2011) livscykelteorin. Thanatawees forskning omfattar börsnoterade 

thailändska företag under tidsperioden 2000–2008. Resultatet visar att företag som 

tenderar att ha högre dividendutdelning är företag som är större, mer lönsamma, har 

högre fritt kassaflöde samt högre kvarhållen vinst i förhållande till eget kapital (eng. 

retained earnings to equity). Dessutom hittar författarna bevis på att företag som har 

mer tillväxtmöjligheter tenderar att ha en lägre dividendutdelning. 
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3.6 Pecking order teorin 

Tankegången i pecking order teorin är ett relativt gammalt och välkänt koncept men 

modellen förenklades genom studier av Myers (1984) samt Myers och Majluf (1984). I 

korthet hävdar pecking order teorin att på grund av att det existerar asymmetrisk 

information mellan insiders i ett företag och utomstående parter, prefererar företag i 

första hand intern finansiering, sedan finansiering genom främmande kapital och 

slutligen finansiering genom eget kapital (nyemission). Dessutom är finansiering genom 

externt kapital och finansiering genom eget kapital dyrare än internt kapital. (Fama & 

French 2002) Figur 7 visar den hierarkiska tankegången i pecking order teorin. Intern 

finansiering har minst risk samt lägst kapitalkostnad och dessa faktorer ökar ju längre 

ner i figuren man går. 

 

 

 

 

 

Figur 7 Tankegången i pecking order teorin 

Figuren ovan är en beskrivning av pecking order teorin som hävdar att finansieringskostnader ökar i 
samband med asymmetrisk information. Därför föredrar företag först och främst intern finansiering, sedan 
extern finansiering genom främmande kapital och till sist extern finansiering genom eget kapital. Risken och 
kapitalkostnaden ökar för varje steg man går ner i figuren. 

 

Pecking order teorin förklarar inte varför företag väljer att dela ut dividender, men teorin 

kan tas i beaktande då företag beslutar om hur de ska finansiera olika 

investeringsmöjligheter. Med andra ord, företag som har tillväxtmöjligheter samt företag 

som är i sin uppstartsfas tenderar att dela ut mindre dividender och på så sätt finansiera 

nya projekt först och främst genom internt kapital. (Fama & French 2002). Pecking order 

teorin baseras således ungefär på liknande idéer som livscykelteorin. 

Förutom Fama och French (2002) finner även Singhania och Gupta (2012) stöd för 

pecking order teorin då de undersöker olika faktorer som påverkar indiska företags 

dividendutdelningsbeslut under åren 2000–2010. I regressionen använder de sig bland 

annat av den oberoende variabeln marknadspris/bokfört värde (P/B värde) och 

resultatet visar att företag med tillväxt- och investeringsmöjligheter har mindre 
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dividendutdelning eftersom företaget i första hand kommer att använda internt kapital 

för de investeringskostnader som uppstår (se underkapitel 4.6 för en djupare genomgång 

av Singhania och Guptas (2012) studie). 

3.7 Signaleringsteorin 

Signaleringsteorin hävdar att ett företag ger ut en signal då det delger sin 

dividendutdelningsplan. Från denna information kan investerare och andra aktörer få 

en insyn i företagets framtidsutsikter gällande bland annat tillväxt, framtida resultat och 

förväntningar. Denna signal ger även information angående ändringar i tidigare 

dividendpolitik eller om dividenderna hålls på en stabil nivå. (Al-Malkawi m.fl. 2010)   

En minskning i dividendutdelningen kan ge intrycket av att företagets förväntade 

framtida resultat ser sämre ut och att företaget måste spara internt kapital. (Modigliani 

& Miller 1961; Kinkki 2001) Å andra sidan kan en minskning av dividender, eller ingen 

utdelning alls, tyda på att företaget befinner sig i sin uppstartsfas eller är i sin tillväxtfas, 

och således först och främst kommer att använda internt kapital för att finansiera nya 

och eventuellt lönsamma investeringsmöjligheter. Det här har ett samband med att ett 

nystartat företag kan ha svårt att erhålla externt kapital på grund av att det anses ha 

högre risk i jämförelse med ett mer etablerat företag. I sådana fall kan en 

dividendminskning tyda på att företaget satsar i ett nytt projekt som kommer att betala 

tillbaka sig för aktieägarna eftersom företaget återinvesterar en del av vinsten direkt i 

företaget. (Daunfeldt, Selander & Wikström 2009)  

Däremot kan en ökning i dividendutdelningen tyda på att ett företags resultat är bättre 

och att framtiden för företaget ser mer lovande ut. Företaget kan därmed ha en högre 

dividendutdelningsnivå. Ett företag som för första gången har dividendutdelning borde 

således tyda på en ökning i företagets lönsamhet (Bulan, Subramanian & Tanlu 2007). 

Dessutom visar Grullon, Michaely och Swaminathan (2002) i sin undersökning att då ett 

företag ökar sin dividendutdelning minskar samtidigt dess systematiska risk, nämligen 

risk som inte går att diversifiera. Däremot argumenterar Denis och Osobov (2008) att 

företag som ändrar sin dividendpolitik och genom detta vill sända ut en signal till 

investerare, oftast är företag som behöver signalera något, det vill säga mindre företag 

och mindre lönsamma företag. 

Anställda i ett företag har oftast mer information än utomstående parter och således kan 

det uppstå problem med asymmetrisk information. För att signaleringsteorin ska hålla 
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och för att investerare ska kunna utnyttja denna signal krävs det att meddelandet är äkta. 

Det vill säga att ledningen i företaget har privat information (sådan information som 

speglar ett företags verkliga värde) som de vill delge marknaden och att denna 

information inte är osann, utan att informationen kommer att förverkligas inom en snar 

framtid. Med andra ord, om ett företag har sämre framtidsutsikter än tidigare år men 

trots det ökar sin dividendutdelning, borde det inte ses som en signal och om investerare 

ser detta som ett gott tecken håller inte signaleringsteorin. Följaktligen hävdar 

signaleringsteorin att den informationsklyfta som finns mellan företagets ledning och 

utomstående investerare minskar eftersom dividender förmedlar indirekt information 

om ett företags tillstånd. (Al-Malkawi m.fl. 2010; Easterbrook 1984) 

Ytterligare påverkas ett företags aktiepris av den information som delges marknaden i 

och med ett dividendbeslut. Om ett företag höjer sin dividendutdelning kan investerare 

anta att företaget förväntas ha goda framtidsutsikter och då kommer de att investera i 

företaget, vilket således leder till att aktiepriset höjs. Men om dividenden i ett företag 

minskar eller inte alls delas ut, kan företagets aktiepris minska. (Hillier, Grinblatt & 

Titman 2012, s. 620) 

Lintner (1956) hävdar att ett företag är medvetet om att investerare föredrar stabila 

dividendutdelningar och därmed är företaget motvilligt till en minskning av dividender. 

Enligt Lintner kommer ett företag endast att öka sin dividendutdelning om 

framtidsutsikterna för företaget är goda och permanenta. Detta resonemang hör även till 

teorin om dividendkonservatism där företag tenderar och strävar till att inte göra många 

ändringar i sin dividendpolitik, med andra ord uppnå dividendstabilitet. 

Det finns många studier som stöder signaleringsteorin på ett eller annat sätt. Kale, Kini 

och Payne (2012) undersökte företag som blev publika under åren 1979–2005 i Amerika 

och från dem valdes alla företag som påbörjade en dividendutdelning. Syftet med Kales 

m.fl. forskning är att undersöka om signaleringsteorin kan förklara påbörjandet av 

dividendutdelning. Resultatet i forskningen visar att det finns starka bevis för 

signaleringsteorin, bland annat finner de att betavärdet3 för ett företags tillgångar har ett 

negativt samband med påbörjan av dividendutdelning. Med andra ord signalerar ett 

högre betavärde att företaget har mer risk och således är dividendutdelningen mindre. 

                                                
3 Företags betavärde = Kovariansen mellan företagets aktieavkastning och marknadsavkastningen dividerat 
med variansen av marknaden. Representerar företagets operativa och finansiella hävstångseffekt. (Rozeff 
1982) 
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Förutom att denna undersökning stöder signaleringsteorin så hittar den även bevis för 

agentteorin, teorin om skatteeffekten samt livscykelteorin. 

Det finns även studier som inte stöder signaleringsteorin. Exempelvis hävdar Bulan, 

Subramanian och Tanlu (2007) att företag som inleder en utdelning av dividender oftast 

är företag som är i sin mognadsfas (äldre företag) och således skulle tankegången i 

signaleringsteorin gå emot synsättet i livscykelteorin. Deras forskning visar att 

försäljningstillväxten i företagen som inkluderades i undersökningen inte förändrades i 

samband med en inledning av dividendutdelningar och att avkastningen på tillgångar 

(eng. return on assets, ROA) minskar. Således hävdar Bulan m.fl. att resultatet i 

undersökningen inte stöder signaleringsteorin men att resultatet stöder livscykelteorin. 

3.8 Dividend catering teorin 

Dividend catering teorin går ut på att företag fattar beslut om sin dividendpolitik enligt 

investerares preferenser. Med andra ord, beslutet om dividendutdelningen ändras 

beroende på hur investerare värderar företag som delar ut dividender i jämförelse med 

företag som inte delar ut dividender. Ett företag väljer att dela ut (höja) dividender då 

investerare värderar företaget högre, värdesätter det med ett aktieprispremium, om det 

delar ut dividender och väljer att inte dela ut (sänka) dividender då investerare föredrar 

ett företag som inte delar ut dividender. (Baker & Wurgler 2004) Dividend catering 

teorin går således ut på att företag analyserar förändringar i marknadens 

aktieprispremium i samband med dividender, och påbörjar samt avslutar sin 

dividendutdelning som reaktion på detta (Denis & Osobov 2008). 

Baker och Wurgler (2004) utförde en undersökning där syftet var att undersöka om 

Modigliani och Millers irrelevansteori från 1961 håller och även att analysera om avsikten 

med ett företags dividendutdelning beror på ett aktieprispremium. Irrelevansteorin går 

ut på att investerare är likgiltiga till beslutet om dividendutdelning då en perfekt 

kapitalmarknad råder, eftersom de kan vidta åtgärder för att tillfredsställa sitt behov av 

kapital på egen hand. Baker och Wurgler lyfter fram tre argument mot irrelevansteorin: 

1) investerares behov för dividender varierar beroende på tidpunkten och den 

information investerare har, 2) arbitrage kan inte förklara skillnaden på prissättningen 

av utdelande företag och icke-utdelande företag och 3) företags dividendpolitik ändrar 

beroende på om investerare värdesätter företag som delar ut dividender högre, framom 

företag som inte delar ut dividender. Det tredje argumentet som Baker och Wurgler lyfter 

fram är egentligen definitionen på dividend catering teorin. Baker och Wurgler kom fram 
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till att dividendutdelning varierar beroende på investerares behov av dividender, det vill 

säga att utdelningen ökar då efterfrågan på dividender ökar och minskar då investerare 

föredrar icke-utdelande företag, med andra ord är dividendutdelning tidsvarierande och 

är beroende av investerares preferenser. 

Li och Lie (2006) fördjupade sig i Baker och Wurglers (2004) dividend catering teori och 

utvidgade den modell som författarna använde sig av. Undersökningen utfördes på den 

amerikanska marknaden och datamaterialet består av observationer under tidsperioden 

1963–2000. Li och Lie (2006) kom fram till liknande resultat som Baker och Wurgler 

(2004) och därmed stöder även de dividend catering teorin. Undersökningen visar att då 

dividendpremium är hög så tenderar företag att höja sina dividender, vilket leder till att 

aktiekursreaktionen på denna ökning är mer gynnsam, och då dividendpremium är låg 

tenderar företag att minska på sina dividender och väljer istället att återköpa sina aktier. 

Dessutom hävdar Li och Lie (2006) att dividend catering teorin inte är den enda orsaken 

till variationer i dividendpolitiken, utan att beslutet om dividender även påverkas av 

företagets struktur och egenskaper, såsom interna och externa faktorer och influenser 

från hela kapitalmarknaden. 

En ytterligare forskning som stöder dividend catering teorin är av Ferris, Jayaraman och 

Sabherwal (2009). Ferris m.fl. undersökte dividend catering teorin i 23 olika länder 

under perioden 1995–2004. Författarna hävdar att dividend catering teorin är starkare 

i länder med ”common law” än i länder med ”civil law”. Detta kan förklaras med att 

företag i common law länder följer en annan lagstiftning där investerare skyddas i högre 

grad, vilket i sin tur leder till att företag måste vara aktsamma och således oftast följer 

investerarnas preferenser. 

3.9 Teorin om klienteleffekten 

Teorin om klienteleffekten (eng. clientele effect) bygger på samma grund som dividend 

catering teorin. Redan år 1961 nämnde Modigliani och Miller klienteleffekten och de 

noterade att vissa grupper av investerare (klientel) påverkar ett företags aktiepris 

beroende på vad dessa klientel prefererar. Det vill säga, aktiepriset kommer att variera 

beroende på investerarnas behov då de bland annat reagerar på ändringar i ett företags 

dividendpolitik, andra strukturella ändringar inom företaget samt ändringar i skatter. 

Det existerar med andra ord olika typer av investerare (klientel) och beroende på vilken 

riktning företaget väljer, kommer det att attrahera olika typer av klientel. Investerare kan 

således skapa sin aktieportfölj beroende på sitt behov och tycke. Teorin om 
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klienteleffekten har främst undersökts i samband med skatter och dess inverkan på ett 

företags dividendutdelning. (Modigliani & Miller 1961; Kinkki 2001; Allen m.fl. 2006) 

Bland annat Baker och Wurgler (2004) hävdar att de traditionella dividend 

klientelgrupperna är sådana som bildas på basis av reaktioner på skatter, 

transaktionskostnader och institutionella investeringsbegränsningar. Utöver dessa 

existerar det även klientel som uppstår enligt ålder, inkomstkrav samt icke-

institutionella och institutionella ägare (Modigliani & Miller 1961). Graham och Kumar 

(2006) undersökte om det existerar ett klientel som har uppstått på basis av icke-

institutionella ägare (eng. retail investors) i USA under åren 1991–1996. Resultatet visar 

att icke-institutionella investerare föredrar företag som inte delar ut dividender och att 

institutionella ägare prefererar företag som har dividendutdelning. Utöver detta verkar 

det som om icke-institutionella investerare föredrar dividendutdelning då företaget 

mognar på marknaden (se livscykelteorin) samt dividendutdelning som minskar i 

samband med att inkomsterna ökar (teorin om skatteeffekten). Dessutom finns det i 

undersökningens resultat bevis för skatteklientel (högre dividender då marginalskatten 

är lägre) och åldersklientel (äldre investerare föredrar dividender). 

Det finns många andra studier som även hittar någon form av en klienteleffekt i samband 

med företags dividendpolitik. Bland annat Pawan & Chu (2014) noterar en stark 

klienteleffekt i sin undersökning när de analyserar dividendpolitik i sammanlagt 32 

länder. I undersökningen kom de fram till att företag ändrar sin dividendpolitik 

beroende på vad dess investerare prefererar (vilket klientel de hör till). Investerare 

(klientel) som föredrar lägre dividendutdelning hittas i länder där andelen äldre 

investerare samt utländska investerare är mindre, i länder med lägre agentkostnader, i 

länder med en öppen marknad och högre skatt samt i länder var det existerar en god 

allmän hälso- och sjukvård. 

I Finland har det även gjorts studier om klienteleffekten, bland annat Sorjonen (2000) 

har undersökt dividendutdelning i samband med ett skatteklientel. Resultatet hävdar att 

det inte existerade ett skatteklientel i Finland under tidsperioden 1993–1997. Däremot 

finner Dahlquist, Robertsson och Rydqvist (2014) ett skatteklientel i sin undersökning 

om dividendklientel i Sverige under åren 2001–2005. I deras forskning hittar de bevis 

på tre olika skatteklientel i Sverige: vanliga investerare (föredrar kapitalvinster framom 

dividender eftersom kapitalvinster beskattas först då en aktievinstförsäljning sker), 

skatteneutrala institutionen (prefererar dividender eftersom de inte betalar skatt på 

dividendutdelningen) och investeringsfonder (dividender beskattas genast medan 
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kapitalvinster beskattas då ägaren säljer sina aktier i fonden, det vill säga de prefererar 

kapitalvinster). 

Baker och Wurglers (2004) forskning är en av flera som inte hittar bevis för att 

dividendpremium skulle drivas av de traditionella dividendklientel, nämligen klientel 

som formas på basis av reaktioner på skatter, transaktionskostnader och institutionella 

investeringsbegränsningar. Däremot visar Baker och Wurglers resultat att dividender 

har ett starkt samband med aktiepriset och är tidsvarierande samt att ledningen i 

företaget uppmärksammar aktieägarnas behov och efterfråga, vilket betyder att 

forskningen stöder dividend catering teorin. 

Den främsta skillnaden mellan teorin om klienteleffekten och dividend catering teorin är 

att i dividend catering teorin betonas aktieprispremium högre och beslutet om 

dividender förändras i takt med hur investerare värderar företaget och dess dividender 

(ges premium eller inte). I teorin om klienteleffekten läggs däremot mera tyngd på att 

dividendutdelningar ändras på basis av hur olika typer av investerare (klientel) ändrar 

sina åsikter angående vissa förändringar i företaget. Dessutom fokuserar klienteleffekten 

på storleken av dividendutdelningen och inte bara på aktievärdet i koppling till 

dividender. (Baker & Wurgler 2004) 

3.10 Sammanfattning av teorierna om dividendutdelning 

I tabell 2 på sid 31 sammanfattas teorierna som beskrivs i kapitel 3. I tabellen förklaras 

alla teorier kortfattat och några studier som stöder var och en av teorierna räknas upp. 

De teorier som tas upp i kapitel 3 analyseras vidare i kapitel 5 och 8 där variablerna och 

resultatet för undersökningen som utförs i denna avhandling presenteras. 

Teorierna i kapitel 3 beskriver det dividendpussel som existerar där det inte finns en 

allmän och gemensam syn på dividenders betydelse. Synpunkterna varierar beroende på 

när och hur man undersöker dividendutdelningar, och ju mer man undersöker olika 

förhållanden desto mer komplicerade verkar dividender och deras syfte vara (Black 

1976).  

Sammanfattningsvis kan man säga att de teorier som har en koppling till företagets värde 

är irrelevansteorin, ”bird-in-the-hand” teorin, signaleringsteorin och dividend catering 

teorin. De resterande teorierna har ett samband med informationskostnader, 

skattekostnader, risk, ett företags livsskede samt investerares preferenser. 
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Tabell 2 Sammanfattning av den grundläggande teorin 

Denna tabell sammanfattar den grundläggande teorin. Tabellen består av teoriernas benämning, kortfattad 
förklaring samt några studier som stöder teoriernas antaganden.  

Teori Förklaring Stöd av undersökningar 

Irrelevansteorin Om en perfekt marknad råder är 
dividendpolitiken irrelevant. Företagets värde 
påverkas inte av dividender. 

Modigliani & Miller (1964), 
Black & Scholes (1974) 

Bird-in-the-hand 
teorin 

Dividender ökar företagsvärdet. Aktieägare 
föredrar dividender framom kvarhållen vinst 
p.g.a. en osäker framtid. 

Gordon (1959, 1963),  
Lintner (1962) 

Agentteorin Kostnader som uppstår mellan aktieägare och 
företagsledningen. Kan delas in i kostnader 
med övervakning och kostnader med 
riskaversion. Dividender minskar 
agentkostnader. 

Rozeff (1982), La Porta, 
Lopez-De-Silanes, Shleifer & 
Vishny (2000) 

Teorin om 
skatteeffekten 

Dividender beskattas högre än kapitalvinster 
och således föredrar aktieägarna en lägre 
dividendutdelning. 

Allen, Bernardo & Welch 
(2000), Pérez-González 
(2003), Rantapuska (2008) 

Livscykelteorin Ett företag i dess mognadfas har en högre 
dividendutdelning i jämförelse med ett företag i 
dess uppstarts- och tillväxtfas. 

Grullon, Michaely & 
Swaminathan (2002), 
DeAngelo, DeAngelo & Stulz 
(2006), Bulan, Subramanian 
& Tanlu (2007), Thanatawee 
(2011) 

Pecking order teorin Företag med tillväxt- och 
investeringsmöjligheter kommer att dela ut 
mindre dividender för att kunna finansiera 
dessa möjligheter först och främst med interna 
medel. 

Fama & French (2002), 
Singhania & Gupta (2012) 

Signaleringsteorin Ett meddelande om högre dividender ger en 
signal om att företaget förväntas ha goda 
framtidsutsikter. 

Lintner (1956), Kale, Kini & 
Payne (2012) 

Dividend catering 
teorin 

Företag varierar sin dividendutdelning på basis 
av investerares preferenser. Dividender ökar 
eller inleds då investerare värdesätter företag 
högre (med aktieprispremium) om de har 
dividendutdelning och vice versa. 

Lie & Lie (2006), Ferris, 
Jayaraman & Sabherwal 
(2009) 

Teorin om 
klienteleffekten 

Företag varierar sin dividendutdelning på basis 
av klientels preferenser. Traditionella 
klientelgrupper är sådana som skapats i 
reaktion på skatter, transaktionskostnader och 
institutionella investeringsbegränsningar. 

Graham & Kumar (2006), 
Pawan & Chu (2014), 
Dahlquist, Robertsson & 
Rydqvist (2015) 
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4 TIDIGARE FORSKNING INOM DIVIDENDPOLITIK 

I kapitel 4 redogörs för tidigare studier om faktorer som har en inverkan på 

dividendutdelning och därefter jämförs dessa studier med varandra samt sammanfattas 

i en tabell på sid 46. Teorierna som analyseras i kapitel 3 kopplas även till de tidigare 

forskningarna som tas upp i det här kapitlet. De tidigare studierna omfattar studier från 

USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan, Indien och Norden. 

4.1 Amerikanska marknaden år 1974–1980 

I en artikel skriven av Rozeff (1982) undersöks tillväxt, betavärde och agentkostnad som 

determinanter för dividendutdelning. Rozeff utgår från uppfattningen om att dividender 

minskar agentkostnader i ett företag men ökar transaktionskostnader för främmande 

kapital. I denna forskning försöker Rozeff skapa en optimal modell för dividendutdelning 

där summan av dessa kostnader minskar. 

Data och metod 

Datamaterialet i forskningen baseras på 1000 amerikanska företag från 64 olika 

verksamhetsområden. Företag inom finansiella sektorn och oljebolag exkluderas 

eftersom de följer andra regleringar än företag inom andra branscher. Tidsperioden för 

undersökningen är 1974–1980 och forskningens metodik består av en multipel 

regressionsmodell. Den beroende variabeln baseras på företagets uppsatta mål för 

dividendutdelning och mäts genom medelvärdet av företagets dividendutdelning under 

tidsperioden 1974–1980 (sju utdelningar). Denna tidsperiod på sju utdelningar är vald 

eftersom det anses vara en tillräcklig lång period för att variationer i vinster och andra 

förändringar ska ha återgått till en normal nivå. De oberoende variablerna är tillväxt, 

företagets betavärde och agentkostnad. De oberoende variablerna kommer att förklaras 

utförligare i de textstycken som följer. 

Som variabler för tillväxt används realiserad försäljningstillväxt och estimerad 

försäljningstillväxt. Realiserad försäljningstillväxt mäts under perioden 1974–1979 och 

är ett medelvärde av tillväxten under denna femårsperiod. Variabeln estimerad 

försäljningstillväxt är en förväntad uppskattning gjord av ledningar i varje företag för 

åren 1979–1984. Rozeffs (1982) hypotes för dessa två variabler är att de har ett negativt 

samband med ett företags dividendutdelning. Vidare argumenterar Rozeff att om ett 

företag har haft eller planerar att satsa på försäljningstillväxt kommer företaget att dra 
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in på bland annat dividendutdelningar och istället investera en del av företagets vinst för 

att kunna skapa dessa tillväxtmöjligheter. Företaget väljer först och främst att finansiera 

tillväxtmöjligheterna med internt kapital istället för externt kapital (stöder pecking order 

teorin och livscykelteorin). Betavärdet i regressionen representeras av företagens 

finansiella och operativa hävstångseffekt. Hypotesen är att betavärdet har ett negativt 

samband med dividendutdelningen eftersom ett högre betavärde indikerar att ett företag 

har högre operativ och finansiell risk. Således kan det antas att med ett högre betavärde 

kommer företaget att dela ut mindre dividender. Den negativa kopplingen till 

dividendutdelning grundar sig i att ett företag med högre risk har svårare att erhålla 

främmande kapital och således inte kan ha en hög dividendutdelning eftersom det fria 

kapitalet behövs för att finanseria företagets verksamhet. Dessa tre variabler: realiserad 

försäljningstillväxt, estimerad försäljningstillväxt och betavärde är valda som mått för 

att analysera ifall och hur transaktionskostnader för externt kapital influerar 

dividendutdelningen. 

Den sista oberoende variabeln i regressionen består av agentkostnaden. För att mäta 

agentkostnaden och sambandet med dividender (agentkostnaden minskar då 

dividendutdelningen ökar) används logaritmen av antalet aktieägare samt andelen aktier 

som ägs av insiderinvesterare. Rozeff resonerar detta val med att dividendutdelning har 

ett negativt samband med andelen aktier som ägs av insiderinvesterare. Följaktligen 

leder ett mer utspritt aktieägande till högre dividendutdelning, eftersom om det existerar 

en större andel utomstående ägare kommer de kräva en högre dividendutdelning, vilket 

fungerar som en metod för att övervaka företaget. 

Tabell 3 Sammanfattning av determinanterna i Rozeffs (1982) forskning 

Nedanstående tabell beskriver variablerna som Rozeff (1982) undersöker i sin studie. I översta raden 
presenteras de oberoende variablerna och i andra raden visas de förväntade sambanden med den beroende 
variabeln. 

Variabel Medelvärde av 
realiserad tillväxt 

Medelvärde av 
estimerad tillväxt 

Beta Andelen aktier som 
ägs av insiders 

Log av antalet 
aktieägare 

Förväntat 
samband 

– – – – + 

 

 

 

Variabler som är mått på om transaktionskostnader 
för externt kapital influerar dividendutdelningen. 

Variabler som är mått på hur 
agentkostnaden influerar 
dividendutdelningen. 
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Resultat 

Rozeffs (1982) resultat överensstämmer med hans framlagda hypoteser. 

Huvudslutsatserna är att en högre realiserad och estimerad tillväxt i framtiden leder till 

en mindre dividendutdelning idag. Som tidigare nämnts stöder detta resultat pecking 

order teorin samt livscykelteorin eftersom tillväxtmöjligheter ofta är kopplade till högre 

investeringskostnader och därmed antar dividendutdelningen ett lägre värde eftersom 

ett företag finansierar investeringen först och främst genom internt kapital. 

Utöver detta kom Rozeff fram till att ett företags betavärde har ett negativt samband med 

dividendutdelningen. Med andra ord anses ett företag som har högre risk ha svårare att 

erhålla främmande kapital och företaget måste således spara internt kapital för att kunna 

utveckla och finansiera sin verksamhet. Rozeff lyfter även fram att en mindre andel 

insiderägarskap, och därmed mera externt ägarskap, leder till högre dividendutdelning 

eftersom utdelningen kan utnyttjas som övervakning av företaget. Med en högre 

dividendutdelning kan dessutom inte ett företag använda sitt fria kassaflöde till projekt 

som inte är lönsamma för hela företaget samt för aktieägarna (agentteorin: 

agentkostnader minskar i relation till högre dividendutdelning). 

4.2 Internationell studie år 1989–2002 

År 2008 publicerade Denis och Osobov en artikel som undersöker olika faktorer som har 

en inverkan på dividendpolitik baserat på internationellt datamaterial. Syftet med 

undersökningen är att jämföra olika determinanter för dividendutdelning samt att göra 

en jämförelse mellan olika länder för att identifiera likheter och skillnader. 

Data och metod 

Undersökningens datamaterial omfattar företag från USA, Kanada, Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland och Japan under åren 1989–2002. Databasen som användes var 

Worldscope och under denna tidsperiod varierade antalet företag per land i databasen 

en del och det slutliga datamaterialet består därför av 148–4346 stycken företag. 

Forskningens metod består av en logit-regression där den beroende variabeln antar 

värde ett om företaget delar ut dividender år t och noll om företaget inte delar ut 

dividender år t. De oberoende variablerna utgörs av lönsamhet, tillväxtmöjligheter och 

storlek. Variabeln lönsamhet uttrycks som förhållandet mellan vinst före ränta (men 

efter skatt) och det bokförda värdet för de totala tillgångarna. Företagens 
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tillväxtmöjlighet mäts som förhållandet mellan företagets marknadsvärde av totalt 

kapital och det bokförda värdet av de totala tillgångarna. Storleken på företaget baseras 

på det bokförda värdet av de totala tillgångarna.  

Resultat 

Resultatet för undersökningen är intressant och varierande. Datamaterialet är baserat 

på internationellt datamaterial och den förväntade tanken var att det skulle finnas stora 

skillnader mellan länderna och företagens dividendutdelning. Tvärtom visar Denis och 

Osobovs (2008) undersökning att de länder som inkluderades i datamaterialet verkar ha 

liknande utdelningspolitik. Forskningen visar att för alla länder i datamaterialet, 

tenderar större och är mer lönsamma företag att ha högre dividendutdelning. Däremot 

finns det skillnader mellan länderna i studien för resultatet av variabeln 

tillväxtmöjlighet. Resultatet visar att företag i Kanada, USA och Storbritannien tenderar 

att dela ut dividender då de har mindre tillväxtmöjligheter, vilket även överensstämmer 

med Rozeffs (1982) forskning. Men för företag i Frankrike, Tyskland och Japan varierar 

resultatet under den valda tidsperioden men huvudslutsatsen är att de företag som har 

tillväxtmöjligheter delar även ut dividender. Således stöder resultatet bara delvis 

livscykelteorin, som går ut på att äldre företag som har mindre investerings- och 

tillväxtmöjligheter väljer att dela ut dividender i högre grad än företag som har dessa 

möjligheter. 

Undersökningen visar däremot att det inte finns stöd för dividend catering teorin i det 

analyserade datamaterialet. Med andra ord, det finns inte statistiskt signifikanta resultat 

som visar att företag skulle inleda en dividendutdelning då det existerar ett 

dividendpremium på marknaden och avsluta då det inte existerar ett dividendpremium. 

Det finns inte heller tillräckligt med bevis för att kunna konstatera att en klienteleffekt 

existerar i denna undersökning, eftersom det inte är möjligt för investerare som inte 

föredrar dividender att diversifiera sin aktieportfölj då cirka 90 procent av 

marknadsvärdet består av företag som har dividendutdelning. Följaktligen verkar det 

som om företagen inte justerar sin dividendpolitik enligt investerarnas preferenser. 
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4.3 Svenska marknaden år 1991–1995 

Såsom i Finland har det inte gjorts många undersökningar i Sverige om faktorer som har 

en inverkan på svenska företags dividendutdelningar. Däremot utförde Daunfeldt, 

Selander och Wikström år 2009 en studie om hur skatter påverkar svenska företags 

dividendutdelning. I samma studie undersöks även andra determinanter som kan 

influera dividendbeslutet. 

Data och metod 

I artikeln analyseras dagliga stängningskurser för svenska företag noterade på 

Stockholmsbörsen under tidsperioden 1991–1995 och det slutliga datamaterialet 

omfattar 35–94 stycken företag. Den beroende variabeln består av dividendutdelning per 

aktie och de oberoende variablerna är tillväxtmöjligheter (beräknas som företagets 

marknadsvärde/företagets bokförda värde, eng. market to book ratio), lönsamhet 

(beräknas som nettovinst per aktie), kassaflöde (operativt kassaflöde), storlek 

(logaritmen av totala antalet anställda), betavärdet (representerar aktiens risk) och 

nettoskattekvoten mellan skattesatsen för dividender och skattesatsen för kapitalvinst. 

Forskningens metod består av en ordinary least squares regression (OLS, 

minstakvadratmetoden) och en Tobit-regression. I studien används även en Tobit-

regression eftersom en OLS-regression kommer att exkludera företag om de något år inte 

delar ut dividender för att dividenderna annars skulle anta ett negativt värde, vilket en 

dividend inte kan vara. Detta kan leda till en snedvriden bild av resultatet, men genom 

att utföra en Tobit-regression kan man censurera de negativa dividendutdelningarna till 

noll och därmed undvika problemet eftersom en dividend kan i verkligheten bara vara 

positivt eller vara lika med noll. 

Resultat 

Daunfeldt m.fl. (2009) kom fram till att de variabler som är statistiskt signifikanta i både 

OLS-regression och Tobit-regression är tillväxtmöjligheter och skatter. Utöver detta är 

variablerna storlek och lönsamhet endast statistiskt signifikanta i Tobit-regressionen. 

Variabeln tillväxtmöjligheter har en negativ inverkan i både OLS- och Tobit-

regressionerna. Detta motiveras med att ju mer tillväxtmöjligheter ett företag har, desto 

mindre dividender kommer det att dela ut, vilket kan bero på att företaget är i en 

tillväxtfas och således investeras en del av vinsten direkt i företaget istället för att andelen 

delas ut till aktieägarna. Daunfeldt m.fl. förklarar att det negativa sambandet även kan 
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bero på att företaget är i sin inledningsfas och därmed inte inlett dividendutdelningar 

utan istället satsar på tillväxtmöjligheter (livscykelteorin).  

De variabler som har positiva statistiskt signifikanta samband är storlek, skatter och 

lönsamhet. Storleken beräknas som logaritmen av hur många anställda företaget har och 

variabeln är endast statistiskt signifikant i Tobit-regressionen. Daunfeldt m.fl. hävdar att 

detta resultat kan ha en effekt av agentteorin, det vill säga att i ett större företag kan 

agentkostnader mellan ledningen och aktieägare vara högre men genom en högre 

dividendutdelning minskar dessa agentkostnader. Dessutom har ett större företag, 

framom mindre företag, oftast bättre anseende och således kan företaget ha lättare att 

erhålla externt kapital och därmed kan företaget betala mera dividender eftersom de inte 

behöver spara internt kapital för eventuella framtida kostnader (livscykelteorin och 

signaleringsteorin). Variabeln skatter mäts som nettoskattekvoten mellan skatt på 

dividender och skatt på kapitalvinst. Variabeln visar ett positivt samband med 

dividender och varierar beroende på vilket verksamhetsområde företaget verkar i. 

Lönsamhet (nettovinst per aktie) är statistiskt signifikant i Tobit-regressionen men 

endast på 10 procents signifikansnivå. Variabeln antar ett positivt värde, vilket betyder 

att ett mer lönsamt företag betalar mera dividender i jämförelse med ett mindre lönsamt 

företag (livscykelteorin). 

De resterande variablerna i modellen är kassaflöde och betavärde. Dessa variabler är inte 

statistiskt signifikanta och således kan man inte dra djupare slutsatser för dem. Men i 

korthet kan man säga att i undersökningen visar kassaflödet ett positivt samband med 

dividendutdelning, och betavärdet antar ett negativt förtecken i Tobit-regression. 

4.4 Amerikanska marknaden år 2007 

En annan undersökning baserat på datamaterial från USA publicerades år 2010 av Gill, 

Birger och Tibrewala. Syfte med forskningen är att analysera faktorer som har en 

inverkan på dividendutdelning hos amerikanska bolag inom service- och 

tillverkningsindustrin samt att utvidga resultaten från Amidu & Abors (2006) samt Anil 

& Kapoors (2008) undersökningar. Amidu & Abors (2006) analyserade determinanter 

för dividendutdelning för börsnoterade företag i Ghana och Anil & Kapoors (2008) 

datamaterial baserades på informationstekniksföretag i Indien. 
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Data och metod 

Datamaterialet i Gills m.fl. (2010) forskning består av börsnoterade amerikanska bolag 

inom service- och tillverkningsindustrin under år 2007. Det totala datasamplet består av 

266 bolag. Forskningens metod består av två olika regressionsanalyser och den enda 

skillnaden mellan dessa två modeller är beräkningen av den beroende variabeln, 

nämligen dividendutdelningsandelen (eng. dividend payout ratio). I modell 1 mäts 

dividendutdelning som en standard dividendutdelning: årliga dividender/(nettoresultat 

efter skatt), och i modell 2 mäts den som justerad dividendutdelning: årliga dividender/ 

(nettoresultat efter skatt + avskrivningar). De oberoende variablerna är samma i båda 

modellerna och består av lönsamhet (vinst före ränta och skatter/totala tillgångar), 

kassaflöde (logaritmen av det operativa kassaflödet), företagsskatt (företagsskatt/vinst 

före skatt), försäljningstillväxt ((nuvarande försäljning – tidigare försäljning)/tidigare 

försäljning), företagens market-to-book value (beräknas här som (aktiepriset i början av 

året)/substansvärdet per aktie), skuldsättningsgrad (främmande kapital/eget kapital) 

samt en dummyvariabel som antar värdet ett om det är ett tillverkningsbolag och noll 

om det är frågan om ett servicebolag. 

Resultat 

Gill m.fl. (2010) använder sig av två olika modeller och de kom fram till att relationen 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln skiljer sig åt beroende på 

om man använder sig av modell 1, med standard dividendutdelning, eller modell 2, med 

den justerade dividendutdelningen. I forskningen hittas även skillnader beroende på 

vilken industri som undersöks. Huvudslutsatserna för studien beskrivs i de textstycken 

som följer.  

Den första variabeln, lönsamhet, visar ett positivt samband för servicebolag men ett 

negativt samband för företag inom tillverkningsindustrin. Företagsskatten har ett 

positivt samband inom tillverkningsindustrin i modell 1 (med standard 

dividendutdelning), men visar inte ett statistiskt signifikant resultat för bolag inom 

serviceindustrin. Variabeln försäljningstillväxt är inte statistiskt signifikant för företag 

inom tillverkningsindustrin men har ett negativt statistiskt signifikant samband för 

serviceindustrin. Försäljningstillväxt följer därmed det förväntade negativa sambandet 

som bland annat livscykelteorin argumenterar för. Däremot visar resultatet ett positivt 

statistiskt signifikant samband mellan market-to-book value och den beroende 

variabeln, men endast för tillverkningsföretag i modell 2 (med den justerade 
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dividendutdelningen). Skuldsättningsgraden har för detta datamaterial ett positivt 

samband för både service- och tillverkningsbolag men endast i modell 2. Denna variabel 

går emot vad den grundläggande teorin säger som hävdar att skuldsättningsgraden 

borde ha ett negativt samband med dividendutdelningen. Däremot kan man tänka sig 

att trots att ett företag har högre skuldsättningsgrad, vill de hålla en stabil och relativt 

hög nivå på sin dividendutdelning för att attrahera gamla och nya investerare. Den 

resterande variabeln i regression, kassaflöde, uppvisar inte ett statistiskt signifikant 

resultat men förtecknet visar sig vara negativt. 

Sammanfattningsvis, de variabler som har en inverkan på dividendutdelning för 

servicebolag är lönsamhet, försäljningstillväxt och skuldsättningsgrad. Därtill de 

faktorer som påverkar dividendpolitiken för bolag inom tillverkningsindustrin är 

lönsamhet, företagsskatt, market-to-book value och skuldsättningsgraden. 

 

4.5 Finländska marknaden år 1994–2004 

Karikallio (2010) skrev sin doktorsavhandling om dynamiskt dividendbeteende hos 

finländska företag samt hur företags dividendpolitik påverkas av partiell 

dubbelbeskattning. I detta kapitel presenteras endast den essä som berör de faktorer som 

påverkar finländska företags dividendpolitik. 

Data och metod 

Karikallios (2010) datamaterial består av finländska företag under tidsperioden 1994–

2004. Bland annat en Probit-regression och en OLS-regression utförs för att undersöka 

hur de oberoende variablerna påverkar finländska företags dividendutdelning samt för 

att analysera om företag på den finländska marknaden följer Lintners dividendmodell. 

Karikallios undersökning fokuserar på att analysera dividendpolitiken i Finland 

utgående från den grundläggande teorin inom dividendutdelning som även presenteras 

i denna avhandlings tredje kapitel. Syftet med essän var även att undersöka hur och om 

dividendbeslutet i noterade och onoterade bolag skiljer sig från varandra. De oberoende 

faktorerna består av tidigare dividendpolitik, lönsamhet (rörelseresultat och total vinst), 

skuldsättningsgrad, försäljningstillväxt, skatter samt olika former av ägarskap. 
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Resultat 

Resultatet visar ett negativt samband mellan dividendutdelning och företags 

skuldsättningsgrad samt investerare som har ett stort ägarskap i det dividendutdelande 

företaget. Det negativa sambandet mellan skuldsättningsgraden och dividend-

utdelningen var starkare i mindre företag, vilket kan förklaras med att större företag 

oftast har bättre anseende på den finansiella marknaden och således kan företagen ha 

lättare att erhålla externt kapital i jämförelse med mindre företag. Ytterligare stöder 

resultatet pecking order teorin, där företag väljer att finansiera sina kostnader först och 

främst genom internt kapital.  Karikallio (2010) hävdar att resultatet om ägarskap har 

samband med agentteorin eftersom dividender kan användas som en 

övervakningsmetod av bland annat minoritetsaktieägare. Utöver detta konstaterar 

Karikallio att enligt resultatet är dividendutdelande företag sådana som är i sin 

mognadsfas där tillväxt- och investeringsmöjligheter har minskat och även sådana 

företag som har bättre lönsamhet, det vill säga resultatet stöder livscykelteorin. 

Karikallio visar även att dividendutdelande företag justerar sin dividendutdelning enligt 

investerares skattepreferenser, med andra ord stöder undersökningen ett skatteklientel 

på den finländska marknaden. I samband med skatteklientelet konstateras det även att 

om det existerar en stor del utländska investerare och en stor andel institutionellt 

ägarskap, så har dessa faktorer ett negativt samband med ett företags dividendutdelning. 

Karikallio undersöker även om finländska företag följer Lintners dividendmodell. 

Modellen går ut på att företag motvilligt justerar sin dividendutdelning och att 

dividendbeslutet påverkas av tidigare års dividendutdelning. Resultatet visar att tidigare 

dividendpolitik inverkar på finländska företags dividendbeslut. Således betyder detta att 

denna undersökning finner stöd för teorin om dividendkonservatism som hävdar att 

dividendutdelare föredrar att hålla en stabil nivå på sin dividendutdelning. Med andra 

ord ändrar företag storleken på dividendutdelningen endast då storleksändringen 

kommer att vara bestående en längre tid framöver. Resultatet visar även att den största 

skillnaden mellan noterade och onoterade finländska företag är att noterade företag 

oftare följer teorin om dividendkonservatism. Utöver detta påstår resultatet att mindre 

företag baserar sitt dividendbeslut främst på basis av dess vinst och tillväxtmöjligheter, 

medan större företag inte har lika starkt samband mellan vinst och dividendutdelning. 

Slutsatsen är således att Lintners dividendmodell fungerar bättre på noterade större 

företag än på onoterade och mindre företag. 
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4.6 Indiska marknaden år 2000–2010 

Det finns en del olika undersökningar där determinanter för dividendutdelningar har 

undersökts med hjälp av en Tobit-modell. Bland annat Singhania och Gupta (2012) har 

undersökt dividendpolitiken hos företag noterade på National Stock Exchange of India 

(Nifty 50) med en Tobit-regression. Syftet med denna forskning är att undersöka vilka 

faktorer som har en inverkan på indiska företags dividendutdelning och att analysera 

vilka teorier som stöder resultatet (se kapitel 3: teorier om dividendutdelning). 

Data och metod 

Datamaterialet består av 50 indiska företag som representerar 12 olika 

verksamhetsområden som var noterade på National Stock Exchange of India (Nifty 50) 

under tidsperioden 2000–2010, vilket omfattar 11 år. Antalet slutliga observationer är 

424 stycken. Forskningens metod består av en Tobit-regression. Valet av en Tobit-

regression motiveras med att dividender bara kan anta två värden, ett positivt värde eller 

noll, och därför anses inte en OLS-modell (ordinary least squares) vara den optimala 

modellen eftersom den beroende variabeln (dividendutdelning) i en sådan regression 

kan anta ett negativt värde, vilket inte en dividend kan vara. Om man använder sig av en 

OLS-regression måste man exkludera de värden som är negativa och då kan resultatet 

bli snedvridet. I Tobit-regressionen är den beroende variabeln direktavkastning (eng. 

dividend yield) i procent och beräknas som dividenden per aktie i relation till priset per 

aktie. De oberoende variablerna består av företagets marknadspris i förhållande till 

företagets bokförda värde (eng. market price to book value ratio, P/B värde), företagets 

ålder (från att det grundades), storlek (beräknas som börsvärdet för ett företag), 

skuldsättningsgrad och lönsamhet (vinst per aktie). 

Singhania och Gupta (2012) har valt de oberoende variablerna på basis av den teoretiska 

referensramen i sin artikel (samma teorier som presenteras i denna avhandlings tredje 

kapitel). Den första oberoende variabelns, marknadspriset/bokfört värde, förväntade 

samband är att företag som har tillväxtmöjligheter och därmed investeringsmöjligheter 

betalar mindre dividender eftersom företaget kommer i första hand använda internt 

kapital för de investeringskostnader som uppstår (pecking order teorin och 

livscykelteorin). Variabeln företagets ålder motiveras även genom livscykelteorin: ju 

längre företaget har verkat på marknaden, desto mindre tillväxt- och 

investeringsmöjligheter kommer företaget att ha och för att attrahera gamla och nya 

investerare kommer företaget att ha en högre dividendutdelning. Hypotesen för 
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variabeln storlek (företagets börsvärde) är att den har en positiv inverkan på ett företags 

dividendutdelning. Med andra ord påstås det att ju större företaget är, desto lättare har 

det att erhålla externt kapital för att externa finansiella aktörer anser att företaget inte 

har stor risk och att företaget kommer att återbetala dess skulder. Följaktligen behöver 

företaget inte förlita sig helt på internt kapital och kommer således dela ut mera 

dividender (livscykelteorin, signaleringsteorin och agentteorin). Skuldsättningsgradens 

förväntade relation till dividender är motsatsen till den föregående variabeln. Det vill 

säga, om ett företaget har en högre skuldsättningsgrad kommer det ha svårare att erhålla 

externt kapital och därmed måste företaget dela ut mindre dividender för att spara 

internt kapital. Slutligen, lönsamhet (beräknas som vinst per aktie), motiveras med att 

ett mer lönsamt företag har en större dividendutdelning (livscykelteorin och 

signaleringsteorin). 

Resultat 

Resultatet av Tobit-regressionen i Singhania och Guptas (2012) undersökning är att 

endast variablerna marknadspriset/bokfört värde och storlek är statistiskt signifikanta 

på 5 procents signifikansnivå. Båda variablerna har ett negativt samband med den 

beroende variabeln. Det vill säga, ett företag som har höga tillväxt- och 

investeringsmöjligheter finansierar dessa kostnader med internt kapital och kommer 

således att betala mindre dividender (pecking order teorin och livscykelteorin). Det 

intressanta är att variabeln storlek antar ett negativt samband med dividendutdelning. 

Singhania och Gupta förväntade sig att ett större företag skulle ha en högre 

dividendutdelning, men för detta datamaterial visade det sig att större företag tenderar 

att betala mindre dividender. Singhania och Gupta förklarar att detta resultat kan bero 

på att de flesta företag i Indien är mindre i jämförelse med mer globala företag, vilket 

den grundläggande teorin baseras på. 

De faktorer som inte visar statistiskt signifikanta resultat är företagets ålder, 

skuldsättningsgrad och lönsamhet (vinst per aktie). Trots att dessa variabler inte är 

statistiskt signifikanta nämns resultat kortfattat här. Företagets ålder uppvisar ett 

negativt förtecken och detta kan bero på livscykelteorin. Nämligen ju äldre ett företag är, 

desto stabilare är företaget och dess tillväxtmöjligheter kan ha minskat. 

Skuldsättningsgraden har ett positivt samband, vilket skulle tyda på att trots att företag 

har mera skulder delas det ut högre dividender. Den sista variabeln, lönsamhet (vinst per 

aktie), är även statistiskt insignifikant men visar ett positivt samband, det vill säga ett 

mer lönsamt företag betalar högre dividender. 
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4.7 Nordiska marknaden år 2007 och 2008 

Brunzell, Liljeblom, Löflund och Vaihekoski (2014) undersökte dividendpolitiken hos 

nordiska börsnoterade företag år 2014. Forskningens syfte var att undersöka om företag 

i Norden följer en tydlig och definierad utdelningspolitik samt att analysera vilka 

determinanter som influerar detta beslut. Utöver detta undersöks även om tidigare 

utdelningspolitik har en inverkan på företagens dividendpolitik. 

Data och metod 

Undersökningen genomfördes genom att ett frågeformulär skickades ut till alla 

styrelseordförande i de valda företagen i Norden (Danmark, Norge, Sverige, Island och 

Finland). Frågeformuläret bestod av två frågor: 1. Har ert företag en definierad 

dividendpolitik? 2. Hur viktigt är följande faktorer i Ert val av dividendutdelningen? 

Faktorerna bestod bland annat av frågor angående företagens stabilitet och framtida 

resultat, skuldsättningsgrad, skatter, hur minoritetsägare tas i beaktande, företagets 

kapitalstruktur, konkurrenters dividendpolitik samt löneförhöjning/-sänkning för 

företagets anställda. Frågeformuläret skickades ut i två omgångar: till Danmark, Sverige, 

Island och Finland år 2007 och till Norge år 2008. Enkäten skickades ut till totalt 780 

företag, varav 158 svarade och den totala svarsfrekvensen var 20,3 procent (högst 

svarsfrekvens hade Sverige med 31,7 procent och minst svarsfrekvens hade Norge med 

10,6 procent. Finland hade en svarsfrekvens på 13,8 procent). 

Utöver detta frågeformulär gjordes även en undersökning över vilka determinanter som 

påverkar nordiska företags dividendutdelning. Denna analys utförs genom Probit-

modeller där den beroende variabeln är en dummyvariabel som antar värde ett då ett 

företag har en definierad utdelningspolitik och antar värdet noll om det inte har det. De 

oberoende variablerna består av storlek, lönsamhet, ägarkonstruktion och 

styrelseordförandes ålder. Storleken mäts som logaritmen av omsättningen och i en 

annan Probit-modell som logaritmen av de totala tillgångarna. Lönsamhet mäts genom 

avkastningen på eget kapital (ROE: nettoinkomst i förhållande till eget kapital). 

Datamaterialet för ägarkonstruktionen och styrelseordförandes ålder samlades in från 

databasen Amadeus och från respektive företags årsberättelser.  
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Resultat 

Brunzell m.fl. (2014) kom fram till att 72 procent av de nordiska företagen som deltog i 

studien har en definierad utdelningspolitik. Resultatet från frågeformuläret tyder även 

på att de främsta faktorerna som påverkar nordiska företags utdelningspolitik är deras 

kapitalstruktur samt framtida vinster och att företagen följer en långsiktig 

dividendpolitik. Enligt svaren på frågeformuläret verkar det som att de faktorer som har 

en sekundär roll i beslutet om dividender är skatter och att attrahera nya investerare.  

Probit-regressionerna visar att större och mer lönsamma företag tenderar att ha en 

definierad utdelningspolitik i jämförelse med mindre företag. Dessutom hävdar 

resultaten att för företag verksamma i Finland, Norge och Sverige är en definierad 

dividendpolitik vanligare än för företag som är verksamma i Danmark och Island. 

Brunzell m.fl. kom även fram till att företag som har en mer koncentrerad 

ägarkonstruktion samt större, långsiktiga privata och industriella ägare oftast har en 

definierad utdelningspolitik. Utöver detta hävdar studien att företag med äldre 

styrelseordförande mer sällan har en definierad utdelningspolitik. Resultatet från 

regressionerna visar även att tidigare utdelningspolitik har en inverkan på 

dividendutdelningen eftersom aktieägare föredrar en stabil dividendutdelning, vilket 

stöder teorin om dividendkonservatism. 

Resultatet i denna undersökning stöder agentteorin samt att långsiktiga investerare har 

ett större behov av en regelbunden dividendutdelning. Utöver detta hävdar Brunzell m.fl. 

att forskningens resultat inte stöder signaleringsteorin. De anser att om 

signaleringsteorin skulle existera borde företagen ha en mer utspridd ägarstruktur, 

eftersom ett företag med den typen av ägarstruktur har större behov av att sända ut en 

signal till de ägare som har mindre information. 
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4.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tabell 4 på sid 46 sammanfattar de tidigare studierna gällande dividender och 

determinanter för dividendutdelning. Tabellen redogör för författarna, årtal, vilket 

datamaterial som har undersökts, vilka faktorer som analyserats samt hurdant samband 

dessa faktorer har med företags dividendutdelning. Den tidigare forskningen omfattar 

studier från Norden, Europa och övriga länder för att ge en helhetsbild över hurdana 

undersökningar som gjorts och vilka resultat som har observerats. I kapitel 8, där 

resultatet för undersökningen i denna avhandling presenteras, används även denna 

tabell för att jämföra skillnader och likheter mellan aktuell information om Finland och 

övriga länder. 

I tabell 4 kan man observera att variabeln tillväxtmöjligheter vanligen uppvisar ett 

negativt samband med ett företags dividendpolitik. Den enda studien som inte följer 

detta är Denis och Osobov (2008), där tillväxtmöjligheter i Kanada, USA och 

Storbritannien visar ett positivt samband. Resultatet för variabeln storlek är även samma 

i de valda studierna, förutom i Singhania och Guptas (2012) forskning där variabeln 

tenderar till att negativt påverka dividendutdelningen. För alla tidigare studier har 

variabeln lönsamhet och skatter ett positivt samband. Variabeln skuldsättningsgrad 

uppvisar ett negativt samband i Karikallios (2010) doktorsavhandling, vilket följer 

hypotesen för variabeln. Däremot finner Gill m.fl. (2010) ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och dividendutdelning på den amerikanska marknaden. 

Avslutningsvis kan man säga att de olika variablerna som analyserats i detta kapitel 

uppvisar liknande resultat oberoende av tidsperioden och oberoende av från vilket land 

datamaterialet har samlats in. Determinanterna stöder oftast också de hypoteser som 

framlagts i den grundläggande teorin som presenteras i tredje kapitlet i denna 

avhandling. Det vill säga, de faktorer som påverkar dividendutdelning positivt är 

lönsamhet, kassaflöde, storlek samt antalet vanliga aktieägare och de determinanter som 

har en negativ inverkan är tillväxtmöjlighet, skuldsättningsgrad samt företags betavärde 

(risk). Till följd av detta förväntas det att undersökningen i denna avhandling kommer 

fram till liknande resultat, främst till de slutsatser som Daunfeldt m.fl. (2009), Karikallio 

(2010) samt Brunzell m.fl. (2014) har kommit fram till eftersom deras forskning 

fokuserar på nordiska länder. 
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Tabell 4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nedanstående tabell sammanfattar resultatet av de tidigare studierna. Tabellen består av författare samt 
årtal, datamaterialet (under vilken tidsperiod och område) och hurdan inverkan de valda faktorerna har på 
dividendutdelning: negativt eller positivt samband. Endast statistiskt signifikanta resultat från de tidigare 
studierna inkluderas i denna tabell. För Gill, Biger & Tibrewalas (2010) undersökning används förkortningar 
för att förklara vilken industri sambandet gäller: bolag inom serviceindustrin (serv.) och bolag inom 
tillverkningsindustrin (tillverk.). 

Författare och årtal Datamaterial Negativt samband Positivt samband 

Rozeff (1982) USA, 1974–1980 Betavärde, antalet insiders, 
tillväxtmöjligheter 

Antalet vanliga 
aktieägare 
 
 
 

Denis & Osobov (2008) USA, Kanada, 
Storbritannien, 
Frankrike, Tyskland, 
Japan, 1989–2002 
 
 
 

Tillväxtmöjligheter (FRA, 
GER, JPN) 

Storlek, lönsamhet, 
tillväxtmöjligheter 
(CAN, USA, GBR) 

Daunfeldt, Selander  
& Wikström (2009) 
 
 
 

Sverige, 1991–1995 Tillväxtmöjligheter Storlek, skatter, 
lönsamhet 

Gill, Biger & Tibrewala 
(2010) 

USA, 2007 Tillväxtmöjligheter (serv.), 
lönsamhet (tillverk.) 

Lönsamhet (serv.), 
skatter (tillverk.), 
market-to-book 
value (tillverk.), 
skuldsättningsgrad 
 
 
 

Karikallio (2010) Finland, 1994–2004 Skuldsättningsgrad, 
enskilda investerare som 
har stort ägarskap, 
tillväxtmöjligheter, 
utländska investerare och 
institutionellt ägarskap 
 
 
 

Tidigare 
utdelningspolitik, 
lönsamhet, storlek 

Singhania & Gupta 
(2012) 

Indien, 2000–2010 Tillväxtmöjligheter, storlek 
 
 
 

– 

Brunzell, Liljeblom, 
Löflund & Vaihekoski 
(2014) 

Danmark, Finland, 
Island, Norge, Sverige, 
2007 och 2008 

Styrelseordförandes ålder  Storlek, lönsamhet, 
koncentrerad 
ägarkonstruktion, 
tidigare 
utdelningspolitik 
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5 METOD – PRESENTATION AV VARIABLERNA 

I detta kapitel presenteras den beroende variabeln (direktavkastning) och de oberoende 

variablerna (lönsamhet, kassaflöde, risk, ålder, storlek, tillväxtmöjligheter samt 

skuldsättningsgrad) som används i undersökningen.  Den beroende variabeln definieras 

i underkapitel 5.1 och de oberoende variablerna beskrivs i underkapitel 5.2. I 

underkapitlen presenteras nyckeltalens beräkningar samt hypotesen för varje variabel. 

5.1 Beroende variabel 

De två vanligaste måtten på dividendutdelning är direktavkastning (eng. dividend yield) 

och dividendutdelningsandel (eng. dividend payout ratio). Dividendutdelningsandel 

beräknas genom att ta den årliga dividenden per aktie i förhållande till vinst per aktie, 

medan direktavkastning beräknas som den årliga dividenden per aktie dividerat med 

pris per aktie. Dessa mått är väldigt lika och det enda som skiljer dem åt är nämnaren. 

Måttet på dividendutdelningsandel varierar beroende på företagets vinst medan direkt-

avkastning beror på hur aktiepriset rör sig. (Baker & Wurgler 2004) Således kan man 

säga att direktavkastningsmåttet även beror på externa faktorer. Det vill säga, måttet rör 

sig enligt marknadsvariationer och därmed kan företaget inte själv manipulera 

nämnaren i formeln. Utöver detta konstaterar Fama och French (1988) i sin 

undersökning att direktavkastning har förmågan att förutse aktieavkastningar och 

därmed ger detta mått mer information än dividendutdelningsandelsmåttet. 

Följaktligen har direktavkastning valts som den beroende variabel. Singhania och Gupta 

(2012) är en studie från den tidigare forskningen som även använder direktavkastning 

som den beroende variabeln. Måttet för direktavkastning mäts i procent och beräknas: 

Direktavkastning	 = 	
Årlig	dividend	per	aktie

Pris	per	aktie
	×	100. 

 

Nollhypotesen anger att ingen av de oberoende variablerna påverkar direktavkastningen 

medan den alternativa hypotesen innebär att en variabel eller flera/alla variabler har en 

inverkan på dividendutdelningen. 

(1) 
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5.2 Oberoende variabler 

De oberoende variablerna består av lönsamhet, kassaflöde, risk, ålder, storlek, 

tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad. Dessa variabler är valda enligt kapitel 3, 

teorier om dividendutdelning, samt kapitel 4, tidigare forskning inom dividendpolitik, 

för att kunna koppla resultatet för denna undersökning till den grundläggande teorin 

samt den tidigare forskningen. Nedan presenteras var och en av de oberoende 

variablerna samt nyckeltalens beräkningar. En del av dessa variabler kan beräknas på 

olika sätt, men de slutliga nyckeltalen motiveras med att de har använts i den tidigare 

forskningen samt att nyckeltalen är även valda så att det inte ska existera en för hög 

korrelation mellan de olika variablerna. 

5.2.1 Lönsamhet 

Lönsamhet beskriver hur effektivt ett företag är, det vill säga hur bra ett företag kan 

generera vinst i relation till dess kostnader. Det är även ett mått på det ekonomiska läget 

för ett företag. (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 463) I undersökningen samlades 

datamaterial in för två olika sätt att beräkna lönsamhet: avkastning på tillgångar (eng. 

return on assets, ROA) och EBIT marginalen (eng. EBIT = earnings before interest and 

taxes = inkomst före räntor och skatter). Båda variablerna undersöktes och det visade sig 

att EBIT marginal hade en hög korrelation med några av de andra oberoende 

variablerna. Således är det slutliga valet av variabeln lönsamhet ROA: 

 

ROA	 = 	
Nettoinkomst
Totala	tillgångar

 

 

Hypotesen för denna variabel följer främst de antaganden som livscykelteorin och 

signaleringsteorin presenterar. Det vill säga, ett mer lönsamt företag tenderar att dela ut 

en högre andel dividend eftersom de bland annat har råd med detta och att det sänder 

en positiv signal till aktieägarna. Det förväntade sambandet med den beroende variabeln 

är således positivt.  

 

Hypotes: Lönsamma företag delar ut mer dividend (+). 

(2) 
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5.2.2 Kassaflöde 

Kassaflöde är den ström av pengar som kommer in i och ut från ett företag. Det finns 

olika sorter av kassaflöden men i denna undersökning används operativt kassaflöde som 

en oberoende variabel, vilket även Daunfeldt m.fl. (2009) undersöker i sin studie. 

Operativt kassaflöde är företagets kassaflöde genererat från dess operativa verksamhet. 

Nedan visas formeln för hur kassaflödet beräknas i denna undersökning:  

 

Nettokassaflöde	 = 	
Nettooperativt	kassaflöde

Nettoomsättning	(eng. net	sales)
 

 

Nyckeltalet anger hur effektivt ett företag genererar pengar i relation till dess försäljning. 

Ett högre värde tyder på att ett företag har möjlighet att fortsätta och utöka sin 

verksamhet eftersom det har tillräckligt med kassaflöde och därmed pengar för nya 

investeringar. (Hillier, Grinblatt & Titman 2012, s. 621) 

Denna variabel följer bland annat agentteorin, signaleringsteorin och livscykelteorin. 

Sambandet mellan dividendutdelning och kassaflöde förväntas vara positivt. Enligt 

agentteorin borde ett företag som har större kassaflöde dela ut mer dividender för att 

minska på agentkostnader som kan uppstå om företaget har en stor kassa utan att 

använda den till lönsamma investeringsprojekt. Tankegången för kassaflöde och 

sambandet med dividender följer även signaleringsteorin, men som investerare ska man 

vara vaksam då man analyserar det operativa kassaflödet. En högre dividend kan vara 

ett tecken på en god signal eftersom det kan antas att ett företag är mer lönsamt samt 

har större kassaflöde och således har möjlighet att dela ut en högre dividend. Men en 

högre dividend kan även vara en signal på att företaget inte prioriterar rätt och höjer sin 

dividendutdelning men inte investerar i projekt som kan generera mera operativt 

kassaflöde i framtiden. I detta fall löns det även att analysera i vilken livscykelfas 

företaget är i, med andra ord kontrollera om företaget befinner sig i sin tillväxt- eller sin 

mognadsfas. (Hillier, Grinblatt & Titman 2012, s. 621) 

 

Hypotes: Företag med större kassaflöde delar ut mer dividend (+). 

(3) 
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5.2.3 Risk.................. 

I denna undersökning mäts ett företags risk som företagets betavärde. Betavärdet är ett 

mått på hur ett företag rör sig i relation till hela marknaden. Betavärde representerar den 

systematiska risk som inte kan diversifieras. Marknaden har ett betavärde på 1. Om ett 

företag har ett betavärde under 1 betyder det att företaget har mindre rörlighet än 

marknaden och företaget anses då ha mindre risk. Ett företag med ett högre betavärde, 

över 1, anses ha mer risk. Formeln för betavärdet är (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 288):  

 

Betavärde	 = 	
Kov(rF, rH)
σJ(rH)

, 

 

där Kov(rF, rH) är kovariansen mellan avkastningen för företag i och avkastningen för 

OMX Helsinki index (marknadsindex) och σJ(rH) är variansen av OMX Helsinki index. 

I uträkningen av ett företags betavärde används dagsavkastningar och ett nytt betavärde 

har beräknats för vartenda företag för varje år. 

Hypotesen för risk stöder teorierna om livscykelteorin, pecking order teorin och 

signaleringsteorin. Det vill säga, ett företag med mer risk har mindre dividendutdelning 

eftersom det bland annat måste spara internt kapital för att det kan vara svårare att 

erhålla främmande kapital. Ett företag som är i sin uppstartsfas eller tillväxtfas kan även 

anses vara mer riskfullt eftersom det ännu inte har en så stor marknadsandel och man 

vet inte i vilken riktning företaget kommer att utvecklas. Följaktligen är det förväntade 

förtecknet negativt. 

 

Hypotes: Företag med högre risk delar ut mindre dividend (–).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 
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5.2.4 Ålder.................. 

Denna variabel har stöd i livscykelteorin som hävdar att ett företag som är äldre, varit 

längre verksamt på marknaden, kommer att vara i sin mognadsfas och har mindre 

tillväxtmöjligheter om det inte förnyar sig på något sätt. Följaktligen kommer företaget 

att ha en högre dividendutdelning för att attrahera investerare. Det förväntade 

sambandet är således positivt. Denna variabel kommer att beräknas som: 

 

Ålder	 = 	År	𝑡	 − 	året	då	företag	𝑖	grundades, 

 

där t representerar en tidpunkt i undersökningens tidsperiod, det vill säga 

2010, 2011, …, 2017. Företagets ålder kommer således öka parallellt med den tidpunkt i 

tidsperioden som undersöks. Endast året då företaget grundades beaktas och inte 

månaden eller dagen. 

Hypotes: Äldre företag delar ut mer dividend (+). 

 

5.2.5 Storlek..................  

Variabeln storlek följer livscykelteorin, signaleringsteorin och agentteorin. Med andra 

ord, ett större företag har oftast varit aktivt en längre tid och är eventuellt i sin 

mognadsfas där tillväxt- och investeringsmöjligheter minskar. Således väljer företaget 

eventuellt att dela ut en större dividend istället för att hålla inne en del av vinsten. Detta 

sänder ut en signal till aktieägarna, vilket även kan leda till att agentkostnader minskar 

då företaget inte har lika mycket fritt kassaflöde att röra sig med. Det förväntade 

sambandet är således positivt. Storleken mäts som den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar. 

 

Den	naturliga	logaritmen	av	totala	tillgångar	 = LN totala	tillgångar . 

 

Hypotes: Större företag delar ut mer dividend (+). 

 

 

(5) 

(6) 
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5.2.6 Tillväxtmöjligheter 

Variabeln tillväxtmöjligheter har stöd i livscykelteorin och pecking order teorin. 

Teorierna hävdar att ett företag med tillväxt- och investeringsmöjligheter kommer att ha 

en mindre dividendutdelning eftersom det sparar internt kapital för att kunna finansiera 

dessa möjligheter. Följaktligen är det förväntade förtecknet negativt.  

I den tidigare forskningen, som analyseras i avhandlingens fjärde kapitel, har 

tillväxtmöjligheter mätts bland annat som försäljningstillväxt. Försäljningstillväxt anges 

i procent och beaktar hur mycket ett företags försäljning har ökat i relation till det 

tidigare året. Formeln för denna variabel ser ut så här: 

 

Försäljningstillväxt	 = 	
(Nuvarande	försäljning	 − 	tidigare	försäljning)

Tidigare	försäljning	
	×	100. 

 

 

Hypotes: Företag med mer tillväxt- och investeringsmöjligheter delar ut mindre 

dividend (–). 

 

5.2.7 Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som är ett mått på ett företags kapitalstyrka och 

kapitalstruktur. Det finns många olika uttryckssätt för detta nyckeltal men i denna 

undersökning kommer denna formel för skuldsättningsgraden att användas:  

 

Skuldsättningsgrad	 = 	
Totala	skulder
Totala	tillgångar

 

 

Det förväntade sambandet mellan skuldsättningsgrad och dividendutdelning är negativt. 

Det negativa sambandet grundar sig i uppfattningen om att ett företag anses ha högre 

risk om skuldsättningsgraden är hög, eftersom mer externt kapital även ökar 

skyldigheter såsom räntor. Följaktligen betalar företaget mindre dividender för att ha 

råd med att betala sina skyldigheter på det externa kapitalet. 

Hypotes: Företag med en högre skuldsättningsgrad delar ut mindre dividend (–). 

(7) 

(8) 
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5.2.8 Sammanfattning av de oberoende variablerna 

I denna undersökning analyseras sju olika faktorer som kan påverka beslutet om 

dividendutdelning. Variablerna har valts enligt den tidigare forskningen samt den 

grundläggande teorin för att kunna jämföra om Finland skiljer sig från vad som tidigare 

rapporterats. I kapitel 4 konstaterades bland annat att resultatet i några av de tidigare 

studierna inte överensstämmer med den grundläggande teorin. Variablernas deskriptiva 

statistik presenteras och analyseras i kapitel 7. 

 

Tabell 5 Sammanfattning av de oberoende variablerna 

Tabellen sammanfattar de oberoende variablerna som undersöks i denna avhandling. Tabellen består av 
variablerna och definitionerna (hur de beräknas) samt det förväntade sambandet till den beroende variabeln 
(direktavkastning). De förväntade sambanden baseras på hypoteserna för den grundläggande teorin. År t är 
en tidpunkt i undersökningens tidsperiod, det vill säga 2010, 2011, …, 2017. 

Variabel Definition Förväntat samband 

Lönsamhet ROA =
Nettoinkomst
Totala	tillgångar

 

 

+ 

Kassaflöde Nettooperativt	kassaflöde
Nettoomsättning

 

 

+ 

Risk Betavärde =
Kov(rF, rH)
σJ(rH)

 

 

– 

Ålder 
 

År	𝑡	 − 	året	då	företag	𝑖	grundades + 

Storlek LN(totala	tillgångar) 

 

+ 

Tillväxt (Nuvarande	försälj. −	tidigare	försälj. )
Tidigare	försälj.

 

 

– 

Skuldsättningsgrad Totala	skulder
Totala	tillgångar

 – 
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6 METOD – VAL AV REGRESSIONSMODELL 

Valet av regressionsmodellerna baseras på den tidigare forskningen och undersökningen 

i denna avhandling kommer att ha ett liknande tillvägagångssätt som Karikallios 

doktorsavhandling från år 2010 samt Singhania och Guptas artikel från år 2012. 

Datamaterialet för undersökningen i denna avhandling består av paneldata och de 

slutliga regressionsmodellerna som utförs i undersökningen är en pooled ordinary least 

squares modell (P-OLS modell, sv. ”poolad minstakvadratmetoden”), en fast-effekt 

modell (eng. fixed effect model) och en Tobit-modell. För att utföra dessa 

regressionsmodeller har EViews10, som är ett statistiskt programpaket, använts. I 

underkapitlet 6.1 beskrivs regressionsanalyserna och därefter presenteras 

modelldiagnostiken i underkapitel 6.2.  

6.1 Regressionsanalys 

För att kunna undersöka om de valda oberoende faktorerna påverkar finländska 

börsnoterade bolags dividendutdelning används olika regressionsmodeller. Eftersom 

undersökningen består av flera olika oberoende variabler används multipla 

regressionsmodeller. Nedan definieras den regressionsekvation som är grunden för alla 

modeller: 

DFT = 	α + 	βX	LönsamhetFTZX + 	βJ	KassaflödeFTZX + β[	RiskFTZX + β\	ÅlderFTZX
+ β]	StorlekFTZX + β^TillväxtFTZX + β_	SkuldsättningsgradFTZX + 	εFT 

εFT	~	iid	N 0, σJ ; i = 1, 2, … , 132; t = 2010, 2011, … , 2017, 

där:   
DFT = Direktavkastning för bolag i vid tidpunkt t. 

Lönsamhet = ROA för bolag i vid tidpunkt t–1. 

Kassaflöde = Operativt kassaflöde för bolag i vid tidpunkt t–1. 

Risk = Betavärdet för bolag i vid tidpunkt t–1. 

Ålder = Mäts som tidpunkten t som undersöks − året då företag i grundades. 

Storlek = Den naturliga logaritmen av totala tillgångar för bolag i vid tidpunkt t–1. 

Tillväxt = Försäljningstillväxt för bolag i vid tidpunkt t–1. 

Skuldsättningsgrad = Skulder/tillgångar för bolag i vid tidpunkt t–1. 

ε = Felterm som är oberoende samt identiskt fördelad och är normalfördelad 
med väntevärde 0 och variansen σJ. 

α = Konstant för regressionsekvationen. 

βX, βJ, … , β_ = Koefficienterna för de oberoende variabler. 

(9) 
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För den beroende variabeln, direktavkastning, används tidpunkten t men för de 

oberoende variablerna används tidpunkten t–1 eftersom det oftast är resultatet från det 

föregående året som påverkar det aktuella årets dividendutdelning. 

Då man använder sig av en multipel P-OLS modell finns det vissa antaganden som måste 

uppfyllas (Greene 2003, s. 42; Wooldridge 2013, s. 349–355): 

- ϵFT är oberoende av X (där X är alla oberoende variabler i alla tidpunkter) samt 
oberoende av varandra och likafördelad samt normalfördelad, εFT	~	iid	N 0, σJ  

- Ingen perfekt multikollinearitet existerar 

- Ingen autokorrelation, Korr ϵFT, ϵiT	|	X = 0, för alla i ≠ j 

- De oberoende variablerna är strängt exogena, E ϵFT	|	X = 0, i = 1, 2, … , 132 

(de oberoende variablerna får inte korrelera med de idiosynkratiska feltermerna 
(de tidsvarierande feltermerna)) 

- Homoskedasticitet, Var ϵFT|X = 	σJ, i = 1, 2, … , 132. 

 
För att de oberoende variablerna ska uppfylla kravet på sträng exogenitet krävs det bland 

annat att det inte finns en variabel som är en fördröjd beroende variabel 

(t. ex. DirektavkastningT–X). Om man till exempel inkluderar en oberoende variabel som 

representerar tidigare utdelning skulle kravet på sträng exogenitet inte uppfyllas och 

datamaterialet skulle bli dynamisk paneldata. Om man har paneldata som är dynamisk 

lönar det sig att använda en modell som beaktar teorin ”Generalized Method of 

Moments” istället för att använda en P-OLS modell. (Karikallio 2010, s. 87–88) I denna 

undersökning inkluderas det emellertid inte en fördröjd beroende variabel. 

Denna form av en P-OLS regressionsmodell som beskrivs ovan kan uppvisa problem då 

det finns individuella företagsspecifika faktorer som är tidsvarierande och kan påverka 

den beroende variabeln på ett sådant sätt som inte representerar de verkliga resultaten. 

Med andra ord uppstår det obemärkt heterogenitet på företagsnivå. För att lösa detta 

kan ett fast-effekt estimat (eng. fixed effect estimate) inkluderas i regressionen. Fast-

effekt estimatet tar ett medelvärde över tid av den ursprungliga regressionsekvationen 

och subtraherar sedan medelvärden från den ursprungliga ekvationen. En fast-effekt 

modell kommer således eliminera den obemärkta effekt som de företagsspecifika 

faktorerna har, genom att använda variablernas avvikelse från medelvärdet. 

Förändringen av regressionen med hjälp av en fast-effekt estimat brukar även kallas 
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”within transformation” eftersom metoden använder sig av tidsvariation inom varje 

tvärsnittsobservation. (Brooks 2008, s. 487–492; Karikallio 2010, s. 156) 

Fast-effekt modellen har samma regressionsekvation som formel 9 på sid 54, förutom att 

feltermen beräknas på följande sätt (Karikallios 2010, s. 156):  

DFT = 	α + 	βX	LönsamhetFTZX + 	βJ	KassaflödeFTZX + β[	RiskFTZX + β\	ÅlderFTZX
+ β]	StorlekFTZX + β^TillväxtFTZX + β_	SkuldsättningsgradFTZX + 	εFT 

εFT = 	 ηF + vFT; 	vFT	~	iid	N 0, σJ ; i = 1, 2, … , 132; t = 2010, 2011, … , 2017. 

Feltermen är således summan av den obemärkta företagsspecifika effekt, ηF, och den 

kvarvarande feltermen, vFT, som är beroende av bransch och tid. (Brooks 2008, s. 490; 

Karikallio 2010, s. 156) Utöver detta måste även samma antaganden som för P-OLS 

modellen uppfyllas, det vill säga normalfördelning, ingen perfekt multikollinearitet, 

ingen autokorrelation, sträng exogenitet samt homoskedasticitet. 

För paneldata är det även vanligt att använda sig av en slumpmässig-effekt modell. 

Däremot är fast-effekt modellen i allmänhet ett bättre alternativ för den typ av 

undersökning som görs i denna avhandling. För att statistiskt se vilken modell som är 

den bäst tillämpbara i denna undersökning har ett Hausman-test utförts (se bilaga 1). 

Enligt resultatet förkastas nollhypotesen och således är fast-effekt modellen bättre 

lämpad för datamaterialet. (Wooldridge 2013, s. 495–496) 

I denna avhandling används även en Tobit-modell eftersom den tar i beaktande 

censureringsproblemet som dividender har. Detta problem kan ge upphov till en 

snedvridning av resultatet i en P-OLS modell och fast-effekt modell. 

Censureringsproblemet uppkommer då vissa företag har dividendutdelning och andra 

företag inte har utdelning, samt då företags dividendutdelning inte behöver förekomma 

varje år. Dessutom kan en dividendutdelning inte vara negativ och därmed innehåller 

datamaterialet många noll-värden, vilket även kan ge ett vinklat resultat i en P-OLS och 

fast-effekt modell. En Tobit-modell kan ta i beaktande detta problem då datamaterialet 

består av många observationer som antar värdet noll. (Brooks 2008, s. 533; Kim & 

Maddala 1992; Wooldridge 2013, s. 596; Karikallio 2010, s. 157) 

Tobit-modellen är en censurerad regressionsmodell av Tobin år 1958 som utvecklades 

från Probit-modellen. I en Tobit-regression är den beroende variabeln begränsad på ett 

speciellt sätt så att den endast kan anta ett visst värde inom ett bestämt område. (Greene 

(10) 
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2003, s. 764; Brooks 2008, s. 533–534) Tobit-modellen är en icke-linjär modell baserad 

på den maximala sannolikhetsestimeringsmetoden (eng. maximum likelihood 

estimation method). Tobit-modellen utgår från att det finns en latent variabel4 DFT∗  som 

beräknas: 

DFT∗ = βXpFT + εFT 

εFT	~	iid	N 0, σJ ; i = 1, 2, … , 132; t = 2010, 2011, … , 2017, 

där DFT∗  är den latenta variabeln och representerar företagets dividendutdelning. XpFT är 

vektor k av de oberoende variablerna för observation i vid tidpunkt t. Feltermen εFT är 

oberoende och likafördelad samt normalfördelad med väntevärdet 0 och variansen σJ 

under tillståndet X′FT. Koefficienten β estimeras med hjälp av den maximala 

sannolikhetsmetoden. (Amemiya 1984; Karikallio 2010, s. 157; Al-Malkawi 2007) 

Som tidigare nämnts kan en dividend endast anta ett positivt värde eller noll. Det vill 

säga, en dividendutdelning är aldrig negativ och således kan den endast anta två olika 

utfall. De år som ett företag inte har en utdelning borde året censureras till noll. 

(Singhania & Gupta 2012) Detta tillåter Tobit-modellen eftersom modellen är en 

censurerad regression vilket betyder att den beroende variabeln DFT antar värdet DFT∗  då 

den latenta variabeln är över noll och om den är mindre eller lika med noll antar 

dividenden värdet noll. Datamaterialet kommer således att bli censurerat vid 0. Se 

formel 12 för alternativen för den beroende variabeln DFT vid en Tobit-regression (Kim & 

Maddala 1992; Greene, s. 764): 

DFT = 	
DFT∗ 				om	DFT∗ 	> 	0
			0					om	DFT∗ 	≤ 	0. 

 

I övrigt används samma regressionsekvation som i P-OLS och fast-effekt modellen: 

DFT = 	α + 	βX	LönsamhetFTZX + 	βJ	KassaflödeFTZX + β[	RiskFTZX + β\	ÅlderFTZX
+ β]	StorlekFTZX + β^TillväxtFTZX + β_	SkuldsättningsgradFTZX + 	εFT 

εFT	~	iid	N 0, σJ ; i = 1, 2, … , 132; t = 2010, 2011, … , 2017. 

                                                
4 En latent variabel är en variabel som inte är direkt observerbar utan baseras på sådana variabler som är 
observerbara. (Wooldridge 2013, s. 851) 

(11) 

(12) 

(13) 
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Såsom för P-OLS och fast-effekt modellen krävs det att vissa antaganden håller för Tobit-

modellen för att resultatet ska vara tillförlitligt: homoskedasticitet, normalfördelning, 

strikt exogena oberoende variabler, ingen perfekt multikollinearitet samt ingen 

autokorrelation. Tobit-modellen påverkas i höge grad av dessa antaganden än en P-OLS 

och en fast-effekt modell. (Brooks 2008, s. 536) 

6.2 Modelldiagnostik 

I detta underkapitel presenteras resultatet från olika modelldiagnostiska test för att testa 

robustheten av de slutliga resultaten i undersökningen. Utöver detta förklaras även vad 

som beaktas och korrigeras då den sammanställda modellen utförs i EViews10. Nedan 

undersöks modellerna för stationäritet, heteroskedasticitet samt autokorrelation. Test 

för normalfördelning presenteras i samband med beskrivningen av datamaterialet, se 

underkapitel 7.1. 

6.2.1 Stationäritet – enhetsrot 

Stationäritet betyder att variablernas egenskaper, såsom medelvärde och varians, är 

konstanta under den tidsperiod som undersöks. Det vill säga, fördelningen är oberoende 

av tiden och därför bör fördelningen vara densamma mellan två tidpunkter. Innan en 

lämplig regressionsmodell konstrueras behöver datamaterialet testas för stationäritet. 

Om datamaterialet visar sig vara icke-stationärt betyder det att oväntade variationer i 

datamaterialet kommer att vara oändliga och kommer inte att försvinna under 

tidsperioden. I ett stationärt datamaterial kommer dessa oväntade variationer att 

minska i relation med tiden. Om datamaterialet är icke-stationärt kan det leda till 

missvisningar i resultatet främst då R2-värden och t-/F-testen analyseras. (Brooks 2008, 

s. 318–319) 

 I EViews10 kan man undersöka om variablerna har en enhetsrot med hjälp av olika 

enhetsrotstest (Individual root – Im, Pesaran & Shin, Individual root – Fisher-ADF samt 

Individual root – Fisher-PP).  Nollhypotesen för dessa test är att datamaterialet lider av 

enhetsrot, är icke-stationärt, och den alternativa hypotesen är att datamaterialet är 

stationärt. Enligt resultatet har alla variabler, förutom variabeln ålder, ett p-värde under 

signifikansnivån på 5 procent och därmed förkastas nollhypotesen. Detta betyder att 

datamaterialet för alla variabler, förutom för variabeln ålder, är stationärt och att man 

inte behöver justera variablerna. Eftersom den oberoende variabeln ålder inte är 

stationär löses detta problem genom att ta logaritmen av variabeln. Då variabeln är 
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logaritmerad är p-värdet 0,000 vilket leder till att nollhypotesen kan förkastas, och 

följaktligen är alla variabler stationära. 

6.2.2 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att feltermens varians inte är konstant. (Wooldridge 2013, 

s. 51) Om det existerar heteroskedasticitet uppstår det problem bland annat när en OLS-

regression används eftersom OLS-estimaten inte längre är BLUE (eng. Best Linear 

Unbiased Estimator), vilket betyder att de linjära icke-bias estimaten inte har de lägsta 

varianserna (Brooks 2008, s. 135). 

Tabell 6 visar resultatet för Breusch-Pagan-Godfreys test för heteroskedasticitet. 

Nollhypotesen är antagandet om homoskedasticitet. Dessvärre pekar resultatet på att det 

existerar heteroskedasticitet i feltermerna eftersom p-värdet är mindre än 

signifikansnivån på 1 procent, med andra ord förkastas nollhypotesen. 

 

Tabell 6 Resultat av test för heteroskedasticitet 

Nedan visas resultatet för Brusch-Pagan-Godfreys test för heteroskedasticitet. Nollhypotesen är 
homoskedastiska feltermer och den alternativa hypotesen är heteroskedastiska feltermer. Signifikansnivån 
är 1 procent. 

Test för heteroskedasticitet: Breusch-Pagan-Godfrey 

Nollhypotes: Homoskedasticitet 
 

F-statistika 3.453 P-värde 
F(7,987) 

0.001 

Obs*R2 23.786 P-värde 

Chi-Square(7) 

0.001 

 

För att korrigera problemet med heteroskedasticitet kan man i EViews10 använda olika 

kombinationer av inställningarna GLS-vikter (eng. Generalized Least Squares) och 

metoder för koefficienternas kovarianser (eng. coefficient covariance method). När man 

tillämpar dessa alternativ kommer de robusta standardfelen att kompensera för 

heteroskedasticitet och möjlig autokorrelation mellan feltermerna. (EViews10 2017a; 

EViews10 2017b; Moundigbaye, Rea & Reed 2018) Mer om problemet med 

autokorrelation och hur datamaterialet korrigeras förklaras i nästa avsnitt. 
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6.2.3 Autokorrelation – Durbin-Watson 

Autokorrelation (seriell korrelation) betyder att feltermerna korrelerar med varandra. 

För att undersöka om ett datamaterial innehåller autokorrelation kan man grafiskt 

granska feltermerna och analysera mönstret som bildas. Det existerar antingen positiv 

eller negativ autokorrelation beroende på hur mönstret är bildat. (Brooks 2008, s. 139–

141). Se figur 8 nedan för en grafisk illustration av autokorrelation i undersökningens 

datamaterial. Y-axeln är feltermerna vid tidpunkt t och x-axeln feltermerna vid tidpunkt 

t–1. Figuren avslöjar att det existerar positiv autokorrelation. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 Grafisk illustration av feltermernas positiva autokorrelation 

Ovanstående figur illustrerar hurdant mönster som bildas då feltermerna i avhandlingens undersökning 
lider av positiv autokorrelation. Y-axeln består av feltermernas värden vid tidpunkt t och x-axeln är deras 
värde vid tidpunkt t–1 (Brooks 2008, s. 141).  

 

Utöver den grafiska illustrationen finns det även statistiska test som undersöker 

feltermernas autokorrelation. I EViews10 kan man för paneldata använda sig av Durbin-

Watson testet. Om Durbin-Watson testet antar ett värde runt 2 existerar det inte första 

ordningens autokorrelation i datamaterialet. (Brooks 2008, s. 146) 

Resultatet för datamaterialet då materialet inte är korrigerat för heteroskedasticitet visas 

i tabell 7 på nästa sida. Durbin-Watson testet anger att det finns en viss positiv 

autokorrelation i datamaterialet eftersom värdet är under 2. Som kan konstaterats finns 

det en större autokorrelation i P-OLS modellen än i fast-effekt modellen. Durbin-Watson 

testet är dessvärre inte tillgängligt för Tobit-modellen i EViews10 men då man 

undersöker feltermernas korrelogram kan det konstaterats att det existerar första 

ordningens autokorrelation. 
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Tabell 7 Resultat av Durbin-Watson test 

Nedan anges regressionsmodellernas värden för Durbin-Watson testet. I EViews10 erbjuds inte detta test 
för censurerade regressionsmodeller. Autokorrelation existerar inte om värdet på Durbin-Watson testet rör 
sig nära 2. Det förekommer positivt autokorrelation om DW-värdet är väsentligt mindre än 2 och det 
existerar negativ autokorrelation om 2 < DW < 4. (Brooks 2008, s. 146–147) 

 P-OLS modell FE-modell Tobit-modell 

Durbin-Watson stat. 1.067 1.671 – 

 

I samband med paneldata tillåter EViews10 olika inställningar för robusta standardfel. I 

denna undersökning har White Robusta kovarianser valts. Dessa robusta standardfel 

korrigerar för både heteroskedasticitet och autokorrelation. (EViews10 2017b; 

Moundigbaye, Rea & Reed 2018) I Tobit-modellen används Huber-White funktionen. 
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7 DATA 

Detta kapitel beskriver och analyserar datamaterialet som används i den empiriska delen 

i denna avhandling. Datamaterialet består av alla finländska bolag noterade på OMX 

Helsinki under tidsperioden 2010–2017. Det totala datamaterialet omfattar således en 

period på åtta år. Eftersom dividender oftast utdelas på våren påverkas den beroende 

variabeln, direktavkastning, av de oberoende variablerna från det föregående året. 

Således har datamaterialet för de oberoende variablerna för år 2009 även inkluderats för 

att kunna analysera deras inverkan på företagens direktavkastning för år 2010. 

Datamaterialet har samlats in från Thomson Reuters Datastream den 13.12.2018 samt 

från respektive företags hemsidor för att bland annat samla in information om hur länge 

företagen har varit verksamma. 

OMX Helsinki representerar Helsingforsbörsen som grundades år 1912 och blev år 2003 

en del av den svenska OMX-koncernen. OMX hör sedan år 2007 till den amerikanska 

Nasdaq-koncernen. (Pörssisäätiö 2016, s. 6) Det totala antalet företag som var noterade 

på OMX Helsinki år 2018 var 141 stycken och börsen omfattar stora företag (eng. large 

cap), medelstora företag (eng. mid cap) och små företag (eng. small cap) (Nasdaq 2018). 

Datamaterialet i avhandlingens undersökning består av paneldata som är en 

kombination av både tidsseriedata och tvärsnittsdata. Paneldata är således information 

för olika variabler som har samlats in för samma företag under flera tidpunkter. (Brooks 

2008, s. 487; Wooldridge 2013, s. 10) Det finns både balanserad och obalanserad 

paneldata. Balanserad paneldata har lika många tvärsnittselement för varje tidpunkt. 

Detta skulle således betyda att alla företag som inkluderats i undersökningen skulle ha 

varit listade under hela tidsperioden och således ha datapunkter för alla variabler i 

tidsperioden. (Brooks 2008, s. 490, Wooldridge 2013, s. 491) 

I datamaterialet som samlats in för denna avhandling har en del företag inte varit 

noterade på börsen under hela tidperioden 2010–2017 och därmed har dessa företag inte 

datapunkter för alla tidpunkter. Följaktligen är undersökningens datasampel 

obalanserad paneldata. Med andra ord, de företag som inkluderats i undersökningen 

behöver inte ha lika många observationer under den valda tidsperioden. (Brooks 2008, 

s. 490, Wooldridge 2013, s. 491) Utöver detta har även finansiella bolag exkluderats från 

datamaterialet bland annat på grund av att de har en annan kapitalstruktur och 

regleringar än icke-finansiella företag. Även företag som inte har haft tillräckligt med 

datapunkter, med andra ord företag som har gått i konkurs redan år 2010, har 
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exkluderats. Dessutom har extremvärden för både minimivärden och maximivärden 

uteslutits (minimi- och maximivärden upp till 1 procent). Det slutliga antalet företag som 

inkluderas i undersökningen är 132 stycken (se bilaga 2 för en lista av dessa företag). 

Följaktligen kan det konstaterats att undersökningens datamaterial inte lider av 

”survivorship bias”5 och att resultatet av forskningen således inte borde ha en signifikant 

snedvridning på grund av detta. 

7.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 8 på sid 65 presenterar den deskriptiva statistiken för variablernas datamaterial. 

Datamaterialet består av 997 observationer för varje variabel. Nedan presenteras 

tabellens siffror i korthet. 

Direktavkastningen anges i procent och variabeln finns direkt tillgänglig i Thomson 

Reuters Datastream. Variabeln beräknas genom att ta förhållandet mellan årlig dividend 

per aktie och vinst per aktie, och sedan multiplicera kvoten med 100. Medelvärdet är 

ungefär 2,75 procent med en standardavvikelse på 2,35. Minimivärdet är 0 procent för 

de företag som inte delat ut någon dividend och maximivärdet uppgår till 11,30 procent. 

Det högsta värdet noterades för Dovre Group år 2014 då det hade en direktavkastning på 

11,30 procent. 

Lönsamheten mäts som avkastning på totala tillgångar (ROA) och anger hur lönsamt ett 

företag är i förhållande till dess totala tillgångar. (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 596) 

Minimivärdet uppgår till –71,80 procent, medelvärdet är 2,00 procent med en 

standardavvikelse på 11,6 procent och maximivärdet uppgår till 120,70 procent. 

Digitalist hade år 2012 ett minimivärde på 71,80 procent. Den högsta lönsamheten hade 

Digia 2016 då dess nettointäkter uppgick till 86,5 miljoner euro, vilket var en ökning på 

6,80 procent från år 2015 (Digia 2016, s. 124). Eftersom nyckeltalet ROA är väldigt 

industrirelaterat kan man inte direkt jämföra företagens ROA-värden i denna 

undersökning om de tillhör olika verksamhetsområden (Bodie, Kane & Marcus 2011, s. 

642). 

                                                
5 ”Survivorship bias” = Snedvridningar som uppstår om man endast fokuserar på de företag (i detta fall) som 
har ”överlevt” en viss process. Med andra ord, skulle survivorship bias uppstå om man i denna undersökning 
endast skulle inkludera de företag som har bättre värden för de valda oberoende variablerna. (Bodie, Kane 
& Marcus 2011, s. 433) 
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Kassaflöde beräknas som nettooperativt kassaflöde i förhållande till nettoomsättningen 

(eng. net sales). Denna faktor anger således om ett företag kan generera pengar från sin 

försäljning. Variabeln har ett medelvärde på 0,07 där standardavvikelsen är 0,13. 

Minimivärdet är ungefär –1,29 (från Biohit B 2013) och maximivärdet 0,77 (från Saga 

Furs 2017). Biohit B hade ett så lågt värde år 2013 på grund av att kassaflödet från de 

operativa aktiviteterna hade ett negativt värde på –4,4 miljoner euro och att 

nettoomsättningen var endast 3,5 miljoner euro. Maximivärdet genererades av Saga Furs 

år 2017, dess kassaflöde för de operativa aktiviteterna uppgick till ungefär 40,4 miljoner. 

Risken mäts som företagets betavärde. Medelvärdet på betavärdet är ungefär 0,75 med 

en standardavvikelse på cirka 0,40, vilket betyder att för detta datamaterial är företagen 

i allmänhet mindre rörliga än marknaden och således anses de ha mindre risk. 

Minimivärdet är –0,26 och maximivärdet uppgår till 1,96. Det högsta betavärdet hade 

Metsä Board år 2013 och det lägsta betavärdet hade Valmet år 2015. Ett negativt 

betavärde antyder att företaget har ett inversförhållande till marknaden, med andra ord 

om marknaden har en uppgång kommer företaget att ha en nedgång. 

Nästa oberoende variabel som undersöks är företagens ålder. Variabeln mäts som 

differensen mellan år t och det år företag i grundades, där t är en tidpunkt i 

undersökningens tidsperiod 2010, 2011, …, 2017. Medelåldern på företagen uppgår till 

ungefär 61 år där det äldsta företaget i datamaterialet är Fiskars som grundades redan år 

1649. I regressionsmodellen kommer denna variabel att logaritmeras för att göra den 

stationär. 

Företagens storlek anges som den naturliga logaritmen av de totala tillgångarna. 

Medelvärdet uppgår till 12,60 med en standardavvikelse på 1,98. Maximivärdet för 

denna variabel är 17,48 och minimivärdet uppgår till 8,17. Det högsta värdet hade Nokia 

år 2016, då dess totala tillgångar uppgick till ungefär 39,2 miljoner euro. Soprano hade 

det lägsta värdet på 8,17 år 2009, då dess totala tillgångar var ungefär 3,54 miljoner euro.  

Variabeln tillväxt mäts som företagens försäljningstillväxt. Medelvärdet på 

försäljningstillväxten är 3,10 procent där standardavvikelsen är 21,60 procent. 

Minimivärdet är –63,00 procent och maximivärdet är ungefär 200 procent. Med andra 

ord hade YIT år 2013 en stor försäljningsminskning medan företaget Soprano hade en 

stor försäljningstillväxt på 200,40 procent år 2013. Försäljningstillväxten berodde på att 

Soprano hade år 2012 en försäljning på endast 5,66 miljoner euro medan försäljningen 
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år 2013 uppgick till 17,00 miljoner euro som bland annat beror på att Tieturi Ab-

koncernen blev en del av Sorpano Abp-koncernen i april 2013 (Soprano 2013, s. 4). 

Skuldsättningsgraden beräknas som företagets totala skulder dividerat med de totala 

tillgångarna. Medelvärdet för alla företag är ungefär 25,30 procent med 

standardavvikelse 15,60 procent. Den lägsta skuldsättningsgraden är 0 procent vilket 

indikerar att företagets tillgångar inte finansieras av skulder. Den högsta 

skuldsättningsgraden låg på 101,90 procent år 2014 för företaget Digitalist Group. En 

skuldsättningsgrad över 1,00 (100 procent) antyder att företaget har mer skulder än 

tillgångar vilket ökar den finansiella hävstången och således även risken (Bodie, Kane & 

Marcus 2011, s. 635). 

 

Tabell 8 Variablernas deskriptiva statistik 

Nedanstående tabell består av definitioner för alla variabler samt deras deskriptiva statistik. Datamaterialet 
består av 997 observationer för varje variabel. I kolumn 3 framåt presenteras variablernas medelvärde (µ), 
median (x)̃, standardavvikelse (σ), minimivärde, maximivärde, kurtosis och skevhet. Förkortningen 
Direktavk. är direktavkastning, SSG står för skuldsättningsgrad, Kurt. är kurtosis och Skev. står för skevhet. 

Variabel Definition µ x ̃ σ Min Max Kurt. Skev. 

Direktavk. 
(i %) 

Årlig	dividend	per	aktie
Vinst	per	aktie

×100 2.754 2.730 2.354 0.000 11.300 -0.429 0.464 

Lönsamhet ROA =
Nettoinkomst
Totala	tillgångar

 0.020 0.035 0.116 -0.718 1.207 19.207 -0.798 

Kassaflöde 
Nettooperativt	kassaflöde

Nettoomsättning
 0.066 0.061 0.129 -1.287 0.766 32.233 -3.439 

Risk Betavärde =
Kov(rF, rH)
σJ(rH)

 0.747 0.690 0.396 -0.264 1.962 0.167 0.493 

Ålder År	𝑡	
− året	då	företag	𝑖	grundades 

61.311 48.000 51.214 0.000 368.000 8.102 2.015 

Storlek LN(totala tillgångar) 12.596 12.465 1.984 8.173 17.484 -0.844 0.168 

Tillväxt 
(Nuv. försälj. −	tid. försälj. )

Tid. försälj.
 0.031 0.018 0.216 -0.630 2.004 10.995 1.580 

SSG 
Totala	skulder
Totala	tillgångar

 0.253 0.245 0.156 0.000 1.019 0.803 0.587 
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I tabell 8 ovan kan man se att variablernas kurtosis och skevhet inte helt och hållet följer 

en normalfördelning. För en normalfördelning borde en variabels skevhet anta värdet 

noll och variabelns kurtosis borde anta värdet tre (Brooks 2008, s. 161). I tabellen ser 

man att variablernas skevhet rör sig runt noll men värdet för kurtosis är inte nära det 

optimala värdet på tre. 

För att undersöka om feltermerna följer en normalfördelning utförs Jarque-Bera test för 

de respektive modellerna. Resultatet av testen presenteras i tabell 9 nedan där även 

feltermernas medelvärde (µ), median (x ̃), standardavvikelse (σ), minimivärde, 

maximivärde samt kurtosis och skevhet visas. Resultatet visar att feltermerna inte är 

normalfördelade eftersom p-värdet för alla Jarque-Bera test är 0,000, och således 

förkastas nollhypotesen om att feltermerna har en normalfördelning. Däremot då 

feltermernas värden för kurtosis och skevheten undersöks, kan det konstateras att dessa 

värden är nära en normalfördelning eftersom kurtosis rör sig runt värdet tre och 

skevheten runt värdet noll (Brooks 2008, s. 161). 

 

 

Tabell 9 Jarque-Bera test för normalfördelning av feltermerna 

Tabellen nedan redogör för resultatet av Jarque-Bera testen för varje modell, där tillhörande p-värden visas 
inom parentes. Även feltermernas deskriptiva statistik presenteras i tabellen: medelvärde (µ), median (x ̃), 
standardavvikelse (σ), minimivärde, maximivärde, kurtosis samt skevhet.  

 

 

 

 

Modell µ x ̃ σ Min Max Kurtosis Skevhet Jarque-
Bera 

(p-värde) 

P-OLS 0.035 -0.149 1.973 -4.622 5.438 2.280 0.253 27.892 

(0.000) 

FE 3.08e-18 -0.035 1.494 -4.335 7.102 4.487 0.431 106.479 

(0.000) 

Tobit 0.101 -0.128 1.971 -7.348 9.210 3.891 0.579 76.833 

(0.000) 
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I tabell 10 presenteras korrelationerna mellan alla valda variabler i regressionsmodellen. 

Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan –1 och +1, där gränsvärdena betyder 

att det existerar en hög negativ eller positiv korrelation mellan de undersökta 

variablerna. Ett värde på noll betyder att det inte finns något samband mellan de 

variabler som undersöks. (Brooks 2008, s. 107) Tabell 10 visar att ingen variabel har för 

hög korrelation, eftersom ingen variabel har en korrelationskoefficient över 0,50. 

Variablerna kassaflöde och lönsamhet har den högsta korrelationen på ungefär 0,48. En 

aning högre korrelation har även variablerna storlek och betavärde (0,41) samt 

lönsamhet och skuldsättningsgrad (–0,36), men även dessa värden är så låga att det inte 

uppstår ett problem med korrelation i regressionen. 

 

Tabell 10 Korrelationsmatris 

Tabellen visar korrelationen mellan den beroende variabeln, direktavkastning, och de oberoende 
variablerna. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan –1 och +1, där värden nära dessa gränsvärden 
indikerar på en hög negativ eller positiv korrelation. (Brooks 2008, s. 107) Förkortningen Direktavk. är 
direktavkastning och SSG står för skuldsättningsgrad. 

 Direktavk. Lönsamhet Kassaflöde Risk Ålder Storlek Tillväxt SSG 

Direktavk. 1        

Lönsamhet 0.274 1       

Kassaflöde 0.243 0.476 1      

Risk 0.021 -0.024 -0.005 1     

Ålder 0.221 0.112 0.111 -0.004 1    

Storlek 0.301 0.193 0.197 0.409 0.239 1   

Tillväxt -0.091 0.241 0.026 -0.071 -0.061 -0.085 1  

SSG -0.165 -0.358 -0.091 0.022 0.106 0.090 -0.132 1 
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8 RESULTAT OCH ANALYS 

Detta kapitel presenterar och analyserar resultatet i avhandlingens undersökning. Först 

beskrivs resultatet samt jämförs med de antaganden som den grundläggande teorin om 

dividendutdelning lyfter fram. Sedan kopplas resultatet till den tidigare forskningen för 

att kunna jämföra likheter och skillnader mellan företag i Finland och företag i andra 

länder. Avslutningsvis förs en kortfattad kritisk diskussion om datamaterialet samt valet 

av regressionsmodellerna. 

8.1 Presentation av resultatet samt diskussion 

Tabell 11 på sid 72 redogör för resultatet i undersökningen som gjorts i denna avhandling. 

Tabellen sammanfattar resultatet för alla modeller. Med hjälp av EViews10 har tre olika 

regressionsmodeller utförts; en P-OLS modell, en fast-effekt modell och en Tobit-modell. 

Det totala antalet observationer som har beaktats för respektive modell är 864 stycken. 

De förväntade förtecknen för de oberoende variablerna presenterades i tabell 5 på sid 53, 

i korthet: lönsamhet (+), kassaflöde (+), betavärde (–), ålder (+), storlek (+), tillväxt (–) 

och skuldsättningsgrad (–). Resultatet i denna undersökning överensstämmer till stor 

del med de förväntade förtecknen. Nedan presenteras resultatet mer ingående i 

kombination med den grundläggande teorin samt resultatet från den tidigare 

forskningen. 

Lönsamheten (ROA) har ett positivt förtecken för var och en av modellerna, vilket 

överensstämmer med grundteorin som hävdar att ett mer lönsamt företag har en högre 

dividendutdelning. Denna variabel har ett statistiskt signifikant resultat på 1 och 5 

procents signifikansnivå. Således är lönsamhet en faktor som har en inverkan på 

finländska börsnoterade bolags direktavkastning. Resultatet för Finland följer även 

resultatet för de tidigare studierna, som kom fram till att lönsamhet har en stor inverkan 

på dividendutdelning. Denis & Osobov (2008), Daunfeldt m.fl. (2009), Gill m.fl. (2010), 

Karikallio (2010) samt Brunzell m.fl. (2014) uppvisar liknande resultat för variabeln 

lönsamhet trots att nyckeltalets uppbyggnad skiljer sig. 

Variabeln kassaflöde borde enligt den grundläggande teorin (främst agentteorin, 

signaleringsteorin och livscykelteorin) ha en positiv inverkan på dividendutdelning 

eftersom ju mer kassaflöde ett företag har, desto mer kan företaget dela ut i dividender. 

Detta skulle samtidigt minska på agentkostnaderna eftersom företaget inte kan använda 

extra kassaflöde till operationer som inte är lönsamma för aktieägare. Dessvärre är inte 
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variabeln kassaflöde statistiskt signifikant för någon av modellerna. Men om man 

analyserar förtecknen visar P-OLS och Tobit-modellen ett positivt förtecken medan fast-

effekt modellen har ett negativt värde. De studier som undersöker kassaflödets inverkan 

på dividendutdelning, Daunfeldt m.fl. (2009) och Gill m.fl. (2010), kan inte heller 

fastställa ett statistiskt signifikant resultat. Således kan man inte dra ytterligare 

slutsatser för denna variabel. 

Betavärdet representerar risken för ett företag och hypotesen är att ju högre risk ett 

företag har, desto mindre dividender utdelas på grund av att företaget behöver pengar 

för att betala tillbaka lån samt till andra förpliktelser. I tabell 11 kan man se att betavärdet 

uppvisar ett negativt samband med den beroende variabeln och variabeln är statistiskt 

signifikant i både P-OLS och Tobit-modellen. Resultatet är i linje med pecking order 

teorin (företag prefererar först och främst intern finansiering), livscykelteorin 

(nystartade företag har högre risk) samt signaleringsteorin (mer risk sänder en signal till 

aktieägare). Artikeln av Rozeff (1982) är den enda av de tidigare studierna där betavärdet 

har ett statistiskt signifikant resultat. Såsom i Finland uppvisar betavärdet i Rozeffs 

undersökning ett negativt förtecken. 

Hypotesen antar att sambandet mellan direktavkastning och variabeln ålder är positivt. 

Detta hävdar bland annat livscykelteorin och signaleringsteorin. Resultatet visar att fast-

effekt modellen har ett negativt samband medan P-OLS och Tobit-modellen uppvisar ett 

positivt förtecken. Däremot har endast P-OLS och Tobit-modellen ett statistiskt 

signifikant resultat på 1 procents signifikansnivå. Resultatet visar att ett företags 

direktavkastning ökar i relation till företagets ålder. Av de tidigare studierna är det 

endast Singhania och Gupta (2012) som undersöker om ett företags ålder påverkar 

dividendutdelningar. Dessvärre kan inte ett statistiskt signifikant resultat konstateras i 

deras forskning. 

Storleken, som mäts som den naturliga logaritmen av företagets totala tillgångar, 

förevisar ett statistiskt signifikant resultat för P-OLS och Tobit-modellen. Hypotesen för 

variabeln är ett positivt samband som baseras på att ett större företag oftast är i sin 

mognadsfas där företagets investeringsmöjligheter är eventuellt mindre, och således 

kommer det ha mer fritt kapital som det kan dela ut i dividender. De tidigare studierna, 

Denis & Osobov (2008), Daunfeldt m.fl. (2009) samt Brunzell m.fl. (2014), finner även 

ett statistiskt positivt signifikant samband mellan storlek och dividendutdelning. Både 

Denis & Osobov (2008) och Brunzell m.fl. (2014) mäter variabeln storlek som företagets 

totala tillgångar. 
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Den grundläggande teorin hävdar att ett företag med tillväxtmöjligheter delar ut en 

mindre dividendutdelning på grund av att ett sådant företag oftast satsar på nya projekt 

och andra investeringar för att utveckla företaget. Resultatet för börsnoterade finländska 

företag går en aning emot denna tankegång. Endast Tobit-modellen har ett negativt 

förtecken medan P-OLS och fast-effekt modellen visar ett positivt förtecken. Här kan 

man tänka sig att företag som är nya och har tillväxtmöjligheter även vill attrahera nya 

investerare och således har en högre direktavkastning. Dessvärre visar ingen av 

modellerna i denna undersökning ett statistiskt signifikant resultat, så en vidare slutsats 

kan inte dras. Däremot finner de flesta av de tidigare studierna ett negativt statistiskt 

signifikant resultat när de undersöker om och hur tillväxtmöjligheter påverkar företags 

dividendutdelning. Gill m.fl. (2010) använder sig av samma beräkning av 

tillväxtvariabeln som används i denna undersökning, (nuvarande försäljning – tidigare 

försäljning)/tidigare försäljning, och de konstaterar att amerikanska servicebolags 

tillväxtmöjligheter har ett negativt samband med dividender. 

Skuldsättningsgraden visar ett statistiskt signifikant resultat på 1 procents 

signifikansnivå för varje modell. Resultatet följer även det förväntade sambandet, vilket 

är en negativ inverkan på direktavkastningen. Med andra ord, företag som är mer 

skuldsatta har mindre fritt kapital och således kommer dividendutdelningen att vara 

måttlig. Av de tidigare studierna fann endast Karikallio (2010) ett negativt statistiskt 

signifikant resultat för variabeln skuldsättningsgrad. Gill m.fl. (2010) undersöker även 

denna faktor men resultatet uppvisar ett positivt samband till dividendutdelning för 

amerikanska bolag inom service- och tillverkningsindustrin. Följaktligen kan man påstå 

att man finner mer stöd för den grundläggande teorin på den finländska marknaden. 

För Tobit-modellen krävs att ett Wald-test och ett LR-test (eng. likelihood ratio test) 

utförs för att analysera om resultatet är signifikant. Wald-testet följer en asymptotisk χJ-

distribution. (Wooldridge 2013, s. 588–589) Resultatet för Wald-testet och LR-testet 

visas i nedre delen av tabell 11. Utgående från testens p-värden, vilka är statistiskt 

signifikanta på 1 procents signifikansnivå, kan det konstateras att resultatet är 

signifikant och att koefficienternas förtecken kan accepteras. 

I tabell 11 redogörs även för modellernas R2- och justerade R2-värden. R2 är ett mått på 

hur den valda regressionsmodellen passar datamaterialet, med andra ord hur väl de 

oberoende variablerna kan förklara den beroende variabeln med den regressionsmodell 

som används. Även det justerade R2-värdet meddelas på grund av de problem som kan 

uppstå med R2-måttet då flera oberoende variabler inkluderas i regressionsmodellen 
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(det justerade R2-värdet tar hänsyn till förlusten av frihetsgrader då flera variabler 

tilläggs i regressionen). R2 och justerad R2 kan anta värden från 0 till 1 och anges oftast i 

procent, det vill säga den oberoende variabeln x kan förklara z procent av variationerna 

i den beroende variabeln y. (Brooks 2008, s. 106–112; Wooldridge 2013, s. 38) 

Om man jämför modellernas R2-värden kan man konstatera att den regressionsmodell 

som passar datamaterialet bäst är fast-effekt modellen, eftersom R2-värdet är nästan 60 

procent och det justerade R2-värdet är ungefär 52 procent. Lägst förklaringsgrad har 

Tobit-modellen, men detta värde är inte direkt jämförbart med de andra modellerna 

eftersom EViews10 inte ger ett direkt värde på R2 för censurerade regressionsmodeller. 

Följaktligen har McFaddens pseudo R2 beräknas enligt denna ekvation: 

 

McFaddens	pseudo	RJ = 1 − wxyzz
w{|}~ä����

, 

 

där L står för sannolikhetsfunktioner (eng. likelihood functions), L���� är den estimerade 

modellen där alla variabler är med och L����ä���� anger modellens sannolikhetsfunktion 

då ingen oberoende variabel är med. (Wooldridge 2013, s. 590–591) McFaddens pseudo 

R2 för Tobit-modellen är endast 0,228, vilket betyder att modellens oberoende variabler 

endast kan förklara ungefär 23 procent av den beroende variabeln med hjälp av Tobit-

modellen. Däremot konstaterar Brooks (2008, s. 540) att ett lågt pseudo R2 är ganska 

vanligt då man undersöker modeller där den beroende variabeln är begränsad på något 

sätt. 

Avslutningsvis finner denna undersökning att lönsamhet (ROA), betavärde (risk), ålder, 

storlek samt skuldsättningsgrad är determinanter som har en inverkan på finländska 

företags direktavkastning. Variablerna stöder de antaganden som den grundläggande 

teorin lägger fram. Nämligen att lönsamhet (ROA), ålder samt storlek visar ett positivt 

samband med direktavkastningen, medan betavärde (risk) och skuldsättningsgrad har 

en negativ inverkan. Sammanfattningsvis är det agentteorin, livscykelteorin, pecking 

order teorin samt signaleringsteorin som är de huvudsakliga teorierna som kan 

observeras i någon mån på den finländska marknaden. Resultatet för de finländska 

börsnoterade företagen överensstämmer överlag med den tidigare forskningen. Med 

andra ord skiljer sig inte den finländska marknaden markant från de övriga länderna 

som analyserades i den tidigare forskningen. Som investerare lönar det sig ändå att 

analysera de oberoende variablerna i relation till varandra och till den grundläggande 

(14) 
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teorin samt fundera på vilken information och signal ett företag vill delge marknaden 

genom sin dividendutdelning. 

Tabell 11 Resultat för regressionsmodellerna 

I denna tabell presenteras resultatet för de regressionsmodeller som utförts i EViews10: en P-OLS modell, 
en fast-effekt modell (FE) och en Tobit-modell. Den beroende variabeln är direktavkastning och de 
oberoende variablerna räknas upp i den första kolumnen. Den statistiska signifikansnivån betecknas 
*/**/***, vilket motsvarar 1 %/5 %/10 %. Variablernas koefficientsvärden anges i kolumn 2–4 och 
tillhörande p-värden ges inom parentes under koefficienterna. Längst ner i tabellen meddelas antalet 
observationer, modellernas R2- samt justerade R2-värden samt resultatet för Wald-testet och LR-testet för 
Tobit-modellen. 

Variabel P-OLS modell FE-modell Tobit-modell 

Direktavkastning  
(beroende variabel)    

Konstant -2.384 
(0.001)* 

 

4.003 
(0.412) 

 

-4.689 
(0.000)* 

 

Lönsamhett–1 5.999 
(0.000)* 

 

3.063 
(0.020)** 

 

15.970 
(0.000)* 

 

Kassaflödet–1 1.217 
(0.161) 

 

-1.391 
(0.101) 

 

0.327 
(0.881) 

 

Betat–1 -0.565 
(0.004)* 

 

-0.234 
(0.560) 

 

-0.736 
(0.006)* 

 

Åldert–1 0.409 
(0.000)* 

 

-0.529 
(0.336) 

 

0.452 
(0.000)* 

 

Storlekt–1 0.348 
(0.000)* 

 

0.137 
(0.723) 

 

0.496 
(0.000)* 

 

Tillväxtt–1 0.065 
(0.824) 

 

0.654 
(0.139) 

 

-0.328 
(0.528) 

 

Skuldsättningsgradt–1 -2.362 
(0.000)* 

-2.895 
(0.009)* 

-3.491 
(0.000)* 

Observationer 864 864 864 

R2 / justerad R2 0.433 /0.428 0.592/0.516 – /0.228 
 

Wald-test för Tobit-modell   363.211 
 (0.000)* 

 

LR-test för Tobit-modell   416.129 
(0.000)* 
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8.2 Kritisk diskussion om datamaterialet och regressionsmodellerna  

I detta underkapitel presenteras eventuella problem med datamaterialet och med valet 

av regressionsmodellerna som kan ha en inverkan på resultatet. 

Som konstateras i underkapitlet om modelldiagnostiken och i kapitlet om 

datamaterialet, har datamaterialet vissa modelldiagnostiska brister. Datamaterialet är 

inte helt och hållet normalfördelat och datasamplet visar tecken på heteroskedasticitet 

samt autokorrelation. Bristen med normalfördelningen är inte helt avgörande eftersom 

feltermernas värden för kurtsosis och skevhet rör sig runt de optimala värdena tre och 

noll (se tabell 9 i kapitel 7). Problemet med heteroskedasticitet och autokorrelation har 

korrigerats med hjälp av olika metoder som erbjuds i EViews10 (GLS-vikter samt 

metoder för koefficienternas kovarianser). I Tobit-modellen har även Huber-Whites 

standardfel använts. Dessa tillvägagångssätt borde minimera de modelldiagnostiska 

problem som datamaterialet lider av och därmed borde inte resultatens tillförlitlighet i 

undersökningen minska. 

I datamaterialet finns det inte ett problem med multikollinearitet eftersom de valda 

variablerna i undersökningen inte har alltför stor korrelation mellan varandra (se 

korrelationsmatrisen i underkapitel 7.1). Dessutom skulle multikollinearitet uttrycka sig 

genom att få av de oberoende variablerna skulle vara statistiskt signifikanta samtidigt 

som att modellernas R2-värden skulle vara höga. (Greene 2003, s. 57) Som man kan 

notera i tabell 11 ovan är inte detta ett problem i denna undersökning eftersom många av 

variablerna visar ett statistiskt signifikant resultat. 

Tre olika regressionsmodeller har konstruerats för att jämföra vilken modell som är bäst 

tillämpbar för paneldata i undersökningen. P-OLS och fast-effekt modellerna bygger på 

samma principer medan Tobit-modellen är en censurerad regressionsmodell baserad på 

den maximala sannolikhetsestimeringsmetoden. Speciellt för dividendutdelning är en 

censurerad regressionsmodell troligtvis ett bättre alternativ eftersom Tobit-modellen 

kan censurera och behandla den beroende variabeln på ett korrekt sätt. Däremot kräver 

Tobit-modellen i högre grad att vissa statistiska antaganden (bland annat 

heteroskedasticitet och normalfördelning) håller för att modellens resultat ska vara 

tillförlitligt (Brooks 2008, s. 536).  
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9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Syftet med denna avhandling är att undersöka olika faktorer som kan ha en inverkan på 

finländska börsnoterade bolags dividendutdelning. De determinanter som undersöks i 

avhandlingen valdes enligt den grundläggande teorin inom dividendpolitik samt vad den 

tidigare forskningen har undersökt. Det finns få aktuella undersökningar om vilka 

faktorer som har en inverkan på företags dividendbeslut på den finländska marknaden. 

Den tidigare forskningen från Finland har främst fokuserat på om det existerar 

skatteklientel i samband med dividendutdelning. Därmed fyller denna avhandling en del 

av den informationslucka som finns inom dividendpolitik då det kommer till Finland. 

Alla företag måste fundera på om dividendutdelning ger ett mervärde eller inte, om 

möjliga investerare attraheras av dividendutdelning samt vilka faktorer som kan ha en 

inverkan på ett företags dividendpolitik. Det finns många olika teorier och synvinklar på 

hur och om dividender har en inverkan på ett företags värde och hur dividender 

uppfattas av aktieägare. Kortfattat kan man beskriva teorierna på detta sätt: dividender 

minskar agentkostnader (agentteorin), skatter påverkar dividendutdelning (teorin om 

skatteeffekten), företagets skede i dess utveckling har en inverkan på dividendutdelning 

(livscykelteorin), val av finansieringssätt har en effekt på dividendutdelning (pecking 

order teorin), dividendutdelning delger information till investerare (signaleringsteorin), 

investerares preferenser påverkar dividendpolitiken (dividend catering teorin och teorin 

om klienteleffekten) samt synpunkten om att dividendutdelning är irrelevant för ett 

företags värde (irrelevansteorin) och åsikten om att dividender är värdeskapande (”bird-

in-the-hand” teorin). 

Den tidigare forskningen tar upp många varierande studier från olika länder i världen 

för att lägga en grund för vad som kan förväntas av den finländska marknaden samt för 

att analysera om det finns stora skillnader mellan länderna. Resultatet för de tidigare 

studierna följer huvudsakligen den grundläggande teorin men det förekommer vissa 

skillnader länderna emellan. Exempelvis finner Gill m.fl. (2010) ett positivt samband 

mellan skuldsättningsgrad och dividendutdelning på den amerikanska marknaden, 

medan Karikallios (2010) resultat tyder på en negativ påverkan, vilket även stöder 

hypotesen för variabeln. 

Resultatet i denna avhandling visar att de faktorer som har en statistisk signifikant 

inverkan på finländska företags direktavkastning är lönsamhet, risk (betavärde), ålder, 

storlek samt skuldsättningsgrad. Dessa faktorer stöder även de antaganden som den 
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grundläggande teorin tar upp. Det vill säga, att risk (betavärde) och skuldsättningsgrad 

uppvisar ett negativt samband till dividendutdelning medan lönsamhet, ålder samt 

storlek antar ett positivt samband. En del av resultatet kan verka självklart men som en 

investerare ska man komma ihåg att analysera de oberoende variablerna i förhållande 

till varandra och även fundera över marknadssituationen. Dessutom lönar det sig att 

reflektera över hurdan information ett företag vill delge marknaden genom sin 

dividendutdelning och vilken riktning företaget har för sin framtid. 

Slutsatsen är således att ett finländskt börsnoterat bolags dividendutdelning varierar 

beroende på dess utvecklingsskede samt framtidsvision, vilket har även en koppling till 

det ekonomiska läget på marknaden. Enligt resultatet från avhandlingens undersökning 

samt resultatet från den tidigare forskningen kan man även dra slutsatsen att den 

finländska marknaden (finländska börsnoterade bolag) i relation till dividendutdelning 

inte skiljer sig avsevärt från övriga länder i Norden, Europa, USA, Kanada, samt en del 

länder i Asien. 

9.1 Förslag till vidare forskning 

I vidare forskning skulle man kunna använda olika mått på dividendutdelning, till 

exempel dividendutdelningsandel (eng. dividend payout ratio), och undersöka om 

resultatet skulle skilja sig i jämförelse med resultatet i denna avhandling. Det kunde även 

vara intressant att undersöka andra oberoende variabler som kan ha en inverkan på 

dividendpolitiken. Exempelvis skulle man kunna undersöka hur tidigare utdelning 

påverkar företagets beslut om rådande dividendutdelning. Denna variabel skulle då 

belysa teorin om dividendkonservatism och om stabilitet i dividendnivån har en verklig 

inverkan på företagets beslut om dividendutdelning. Om man däremot inkluderar en 

variabel som är en fördröjd beroende variabel blir slutstrukturen på paneldata dynamisk, 

och då lönar det sig att använda en modell som beaktar teorin om ”Generalized Method 

of Moments” (Karikallio 2010, s. 87–88). Utöver detta kunde det även vara av intresse 

att fördjupa sig i likheter och olikheter mellan olika branschers dividendpolitik. 
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BILAGA 1 RESULTAT AV HAUSMAN-TEST 

 

H0: Slumpmässig-effekt modellen är lämplig att använda 

H1: Fast-effekt modellen är lämplig att använda 

Signifikansnivå: 1 % 

 

Tabell 12 Resultat av Hausman-test 

Nedanstående tabell visar resultatet av ett Hausman-test utfört i EViews10. Testet undersöker om en 
slumpmässig-effekt modell eller en fast-effekt modell är bättre tillämpbar med datamaterialet i 
undersökningen. 

Slumpmässig-effekt modell – Hausman-test 

Chi-Sq. Statistik Chi-Sq. d.f. P-värde 

28.085 7 0.002 

 

Tabellen ovan visar att p-värdet för Hausman-testet är mindre än 1 procents 

signifikansnivå, vilket betyder att nollhypotesen förkastas och således är fast-effekt 

modellen den mer passande modellen för datamaterialet i denna undersökning. 
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BILAGA 2 FÖRETAG INKLUDERADE I UNDERSÖKNINGEN 

Tabell 13 Lista över företag inkluderade i undersökningen 

 

Företag som varit listade under hela tidsperioden Företag som avlistats 
under tidsperioden 

Afarak Group Incap Pöyry Uponor Affecto – Avlist. 02/18 
Alma Media Innofactor Qpr Software Uutechnic Group Ahlstrom – Avlist. 04/17 
Amer Sports Kamux Qt Group Vaisala A Ahtium – Avlist. 03/18 

Apetit Kemira Raisio Valmet Aldata Solutions – Avlist. 
08/12 

Aspo Keskisuomalainen Ramirent Valoe Biotie Therapies – Avlist. 
10/16 

Aspocomp 
Group Kesko A Rapala Vmc Viking Line Comptel – Avlist. 06/17 

Atria 'A' Kesko B Raute 'A' Wärtsila Elcoteq SE – Avlist. 11/2011 
Basware Kesla A Restamax Oyj Wulff-Group Finnlines – Avlist. 08/16 
Biohit B Kone 'B' Revenio Group Yit Lemminkäinen – Avlist. 02/18 

Bittium Konecranes Robit Yleiselektroniikka Nordic Aluminium – Avlist. 
12/12 

Cargotec 'B' Kotipizza Group Saga Furs  Okmetic – Avlist. 11/16 

Caverion Lassila & Tikanoja Sanoma  Oral Hammaslääkärit – Avlist. 
12/14 

Componenta Lehto Group Scanfil  Pkc Group – Avlist. 10/17 

Consti Group Marimekko Siili Solutions  Powerflute (Hel) – Avlist. 
07/13 

Cramo Martela A Silmaasema  Rautaruukki 'K' – Avlist. 11/14 
Digia Metsä Board A Solteq  Salcomp – Avlist. 09/11 
Digitalist Group Metsä Board B Soprano  Stonesoft – Avlist. 11/13 
Dna Metso Srv Yhtiöt  Takoma – Avlist. 04/17 

Dovre Group Neste 
Ssh 
Communications 
Security 

 Talentum – Avlist. 04/16 

Efore Nixu Stockmann A  Tekla – Avlist. 02/12 
Elecster 'A' Nokia Stockmann B  Tiimari – Avlist. 10/13 

Elisa Nokian Renkaat Stora Enso A  Turun Arvokiinieis – Avlist. 
03/05 

Etteplan Nurminen Logistics Stora Enso R  Vacon – Avlist. 05/15 
Exel Composites Olvi A Suominen   
F-Secure Oriola A Talenom   
Finnair Oriola Corporation B Tecnotree   
Fiskars 'A' Orion A Teleste   
Fortum Orion B Tieto Oyj   
Glaston Outokumpu 'A' Tikkurila   

Hkscan A Outotec Tokmanni  
GroupCorp.   

Honkarakenne B Pihlajalinna Trainers House   
Huhtamäki Pohjois-Karjalan Krj. Tulikivi A   
Ilkka Yhtymä Ponsse Upm-Kymmene   

Nedanstående tabell visar företag som inkluderas i undersökningen. Företag som har avlistats från OMX 
Helsinki under 2010–2017 presenteras i stapeln längst till höger. De företag som har avlistats har antingen 
gått i konkurs eller förvärvats eller fusionerats av andra bolag. I detta datamaterial är det endast tre företag 
som har gått helt i konkurs: Elcoteq SE år 2011, Tiimari år 2014 och Ahtium år 2018. 


