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Sammandrag: I denna avhandling undersöks ifall tillgången till den publika 

skuldmarknaden, mätt i företags kreditvärdering, påverkar företags tendens att betala 

dividend samt använda sig av dividendutjämning. Studien utförs på den Europeiska 

marknaden under tidsperioden 1999-2016. 

Den empiriska undersökningen är uppdelad i två delar. I det första skedet undersöks 

sannolikheten att företag betalar dividend samt faktorer som påverkar om företaget har 

tillgång till publik skuld, indikerat av tillgång till kreditvärdering. Detta görs genom att utföra 

en bred variation av logitregressioner med antingen dividendbetalning eller 

kreditvärdering/kreditvärderingsnivå som beroende variabel mot olika faktorer som kan 

tänkas påverka dessa. I andra skedet av den empiriska undersökningen undersöks den 

företagsspecifika målutdelningskvoten och anpassningshastigheten á la Lintner (1956) 

Resultaten visar att företag med tillgång till publik skuld med större sannolikhet betalar 

dividender. Dessutom anpassar de utbetalningen i långsammare takt än företag som inte har 

tillgång till publik skuld. Resultatet från undersökningen på subsamplet visar att en hög 

kreditvärdering späder på effekten och ökar sannolikheten för dividendbetalning ännu mera. 

Dessutom blir det tydligt att företag med större finansiell flexibilitet i en större grad följer en 

utjämnande dividendpolitik. 

Resultaten är intressanta eftersom samma tendenser observeras såväl på den unga europeiska 

obligationsmarknaden som på den väletablerade amerikanska. Företag med högre finansiell 

flexibilitet mätt genom erhållandet av kreditvärdering och framförallt genom 

kreditvärderingsnivå är mera benägna att ådra sig agentkostnader och tvingas ta till åtgärder 

för att mildra dessa. Dividendbetalning som i många fall anses vara en effektiv lösning på 

agentproblem verkar vara ett vedertaget tillvägagångssätt. I mångt och mycket stöder 

resultaten i denna avhandling tidigare forskning genom agentkostnads- och 

livscykelförklaringen av dividender.  
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1 INLEDNING 

”Desto noggrannare vi analyserar fenomenet dividender, desto mer svårförklarligt blir 

det, med pusselbitar som helt enkelt inte passar ihop”1. Detta till åren komna citat av 

Black (1976) är ännu i dagsläget sant och relevant. Teorierna är många, och i många fall 

även motstridiga. Mycket tyder ändå på att det finns funktioner som dividender 

uppfyller och de är inte endast irrelevanta som påstått av Miller & Modigliani (1961). 

Många av teorierna är centrerade kring informationsvärdet som återfinns i företags 

beslut att betala dividender samt styrningsvärdet dividender medför genom 

distribution av kapital som i andra fall potentiellt kunde användas till investeringar i 

projekt med negativt nettonuvärde. 

De så kallade agentproblemen och informationsasymmetrierna, som dividender 

generellt sett antas ha en förmildrande effekt på, har en tendens att dyka upp gällande 

företags anskaffning och användande av kapital. Företag som på ett enkelt och billigt 

sätt kan erhålla finansiering eller generera positiva kassaflöden löper större risk att 

använda erhållet kapital på ett suboptimalt sätt om investeringsmöjligheter och 

kapitaltillgång inte exakt tar ut varandra. Utöver detta har olika former av extern 

finansiering olika grader av tillgänglig information och värdet av informationen 

inkorporerat i dividendbetalning varierar således mellan dessa skuldformer.   

På den Europeiska marknaden har ett skifte skett sedan introduktionen av den 

Europeiska unionen jämte införandet av den gemensamma valutan. Europa har 

historiskt varit en mera bankcentrerad marknad med fokus på privat skuld, framförallt 

jämfört med den mycket kapitalmarknadsbaserade amerikanska marknaden. Sedan 

1980-talet har dock en utveckling mot en mera kapitalmarknadsbaserad struktur skett i 

Europa. Introduktionen av den europeiska monetära unionen (EMU) öppnade upp 

möjligheten för en fullt integrerad kontinental finansmarknad jämförbar i storlek med 

den amerikanska. När valutarisken eliminerades, försvann också det största hindret för 

handel med värdepapper från olika länder. Även om det fortfarande finns skillnader 

mellan länderna, har EMU signifikant förenklat handeln, speciellt med en såpass 

standardiserad produkt som obligationer. År 1999 var den europeiska 

obligationsmarknaden mer än 74 procent av den amerikanska, jämfört med 1998 då 

samma förhållande var ynka 26 procent. (Pagano & Von Thadden 2004) 

                                                      
1 Fritt översatt från Fischer Blacks (1976) citat:”The harder we look at the dividend puzzle, the more it     
seems like a puzzle, with pieces that just don’t fit together.” 
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Det faktum att obligationsmarknaden i Europa ökat i betydelse innebär också att 

företag har fått en möjlighet till större finansiell flexibilitet genom en alternativ 

finansieringsform (Rajan & Zingales 2003). Den privata skulden, som tidigare var den 

primära källan för Europeiska företags skuldfinansiering är mera noggrant övervakad2 

och minskar således problem med finansieringsbegränsningar relaterade till 

asymmetrisk information. Detta eftersom de finansiella mellanhänderna på ett 

kostnadseffektivt sätt samlar in behövlig information för finansieringsbeslut. Den 

publika skulden är i sin tur mera flexibel, men den utspridda ägarbasen har inte 

möjlighet att på ett lika kostnadseffektivt hålla sig informerade och kontrollera företag 

på denna marknad, vilken således präglas av en högre grad asymmetrisk information 

och agentkostnader. (Rajan, 1992) 

Paradigmskiftet på den Europeiska marknaden från nästan fullständig tillit på 

informerad privat skuld till att mera förlita sig på den mindre informationsrika men 

flexibla publika skulden tillför en ypperlig möjlighet att kontribuera till förklaringar 

kring det ständiga dividendpusslet. I denna avhandling ställs agentkostnader och 

asymmetrisk information i fokus gällande relationen mellan dividendpolitik och publik 

skuld. Dessa marknadsimperfektioner ställs i ett sammanhang där de både kan förklara 

varför företag söker sig till den publika skuldmarknaden i första hand och även hur 

dividendpolitiken fungerar som en mekanism för att informera den relativt sett 

oinformerade publika skuldmarknaden.   

1.1 Problemområde 

Finansiell flexibilitet beskrivs som företags möjlighet att tillfredsställa oväntade 

förändringar i kassaflöden och investeringsmöjligheter på ett tidseffektivt och 

värdemaximerande sätt. Finansiell flexibilitet är inget nytt koncept, men forskning 

inom området har ökat under 00-talet. Tidigare forskning inom området behandlar 

främst friktioner i tillgänglighet till kapital och möjligheterna att möta oväntade 

likviditetsbehov och ta sig an investeringsmöjligheter. (Denis, 2011) 

En liten del av studierna inom området fokuserar på hur finansiell flexibilitet påverkar 

företags utdelningspolitik och hur företag som präglas av en hög kostnad för extern 

finansiering ges incitament att betala ut en väldigt liten del av sina fria kassaflöden, 

eller inte göra någon utdelning överhuvudtaget, i strävan efter att bibehålla finansiell 

flexibilitet. Till exempel Almeida et al. (2004) visar i sin studie att företag med hög 

                                                      
2 Monitored 
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kostnad för extern finansiering tenderar att föra in en större del av sina genererade 

kassaflöden tillbaka i företaget.  

Speciellt på skuldmarknaden är informationsvärdet viktigt för flexibiliteten. Graham 

och Harvey (2001) lyfter fram att de två viktigaste aspekterna ekonomichefer tar i 

beaktande gällande skuldfinansiering är kreditbetyg och den finansiella flexibiliteten. 

Dessutom är den finansiella flexibiliteten starkt signifikant för dividendbetalande 

företag.  Aivazian et al. (2006) och Harford och Uysal (2014) med flera använder 

företags tillgång till kreditvärdering som en indikation på en större flexibilitet genom 

tillgång till den publika skuldmarknaden. De flesta studier är dock inriktade på 

finansiell flexibilitet och investeringsmöjligheter. Aivazian et al. (2006) är en av ytterst 

få forskningar som ställer relationen mellan dividendpolitik direkt till tillgången till 

olika typer av skuld. Området är således ännu relativt outforskat.  

Studien av Aivazian et al. (2006) är utförd på den amerikanska marknaden över 

tidsperioden 1981-1999. Denna avhandling ämnar tillföra en europeisk dimension 

inom detta forskningsområde under 2000-talet. Dessutom inkluderar analysen i denna 

studie utöver endast tillgången till kreditvärdering, även kreditvärderingsnivå, i syfte 

att ta i beaktande att finansiell flexibilitet varierar beroende på hur lättillgänglig 

skulden är på den publika skuldmarknaden. Den europeiska marknaden ter sig 

intressant för detta forskningsområde till följd av paradigmskiftet från att vara fullt 

förlitad på privat skuld till att även använda publik skuld i större utsträckning.  

Företag som söker sig till den publika skuldmarknaden antas med större sannolikhet 

betala dividend samt följa en utjämnande dividendpolitik. Eftersom banker på ett 

kostnadseffektivt sätt kan hålla sig informerade och utöva kontroll över företagen de 

finansierar, minskar problemen med asymmetrisk information och agentkostnader på 

den privata skuldmarknaden, en funktion som i många fall dividender argumenteras 

att uppfylla. Till följd av detta är informationsvärdet i dividender inte lika högt på den 

privata skuldmarknaden. James (1987) visar i sin studie att kungörandet av att företag 

erhållit en kreditfacilitet från en finansiell aktör leder till en signifikant onormal 

avkastning, precis som kungörandet av dividend visat sig leda till. Detta tydliggör 

informationsvärdet i privat skuld och framhäver likheter i informationsvärdet mellan 

dividender och privat skuld. Företag som däremot i regel förlitar sig på finansiering 

från den publika skuldmarknaden antas ha större nytta av att förlita sig på en 

dividendpolitik som ämnar minska på asymmetrisk information och agentkostnader 

eftersom den bredare investeringsbasen på denna marknad inte har möjlighet att på ett 
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lika effektivt sätt övervaka och kontrollera företagen de finansierar. Dessutom tenderar 

företag som har tillgång till publik skuld att vara stora och lönsamma med färre 

investeringsmöjligheter och dessa karaktäristika är precis de som antas göra företag 

mera känsliga för agentkostnader. (Aivazian et al., 2006).  

Obligationsmarknadens explosiva tillväxt efter införandet av euron gör att 

euroområdet är ett intressant forskningsområde när det gäller obligationer. En 

marknad som börjar närma sig den amerikanska i storlek, men inte alls är lika 

välundersökt gör sig bra som studieområde för en avhandling. Lägg till det faktum att 

tillgången till publik skuld och företagens utdelningar inte är extensivt undersökt ens 

på den mycket mera mogna amerikanska marknaden, så finns det oerhört bra 

möjligheter till intressanta resultat. 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur tillgången till publik skuld påverkar 

dividendpolitiken hos företag inom euroområdet. 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen behandlar börslistade företag inom de 11 länder som tog Euron i bruk år 

1999. Tidsperioden för undersökningen sträcker sig från 1999 till 2016. De inkluderade 

länderna är Belgien, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

Portugal, Spanien Tyskland och Österrike.  Vidare, liksom i Dewenter & Warther 

(1998), exkluderas finansiella och reglerade allmännyttiga företag eftersom de har en 

distinkt annorlunda karaktär och deras dividendpolitik ofta är begränsad av externa 

faktorer. I enlighet med rubriken är dividender den utdelningsform som undersöks och 

således utesluts aktieåterköp. Detta, som diskuteras närmare i teoridelen, beror på att 

dividender till följd av en mera kontinuerlig utdelningsmiljö argumenteras för att 

innehålla mera information och vara en effektivare styrningsmekanism.  

1.4 Disposition 

I kapitel två presenteras grundläggande begrepp och teorier som är av relevans. 

Asymmetrisk information och agentproblem introduceras först och sedan diskuteras 

företags utdelningar samt kapitalstruktursteorier med fokus på publik och privat skuld. 

I kapitel tre diskuteras vedertagna teorier gällande företags beslut att betala dividend. 

Teoridelen avslutas med kapitel fyra som kopplar ihop skuldstrukturen med agent- och 

informationsasymmetrier samt dividendpolitik i syfte att ta fram forskningshypoteser 
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och knyta ihop teoridelens olika aspekter. Efter att bakomliggande teorier har 

presenterats och diskuterats, introduceras tidigare forskning inom ämnet.  

Den empiriska delen av studien tar sin början i kapitel sex, var datamaterialet samt 

insamlandet av ifrågavarande material behandlas. I kapitel sju presenteras 

forskningsmetoderna och i kapitel åtta sammanfattas studiens resultat. I kapitel nio 

förs en djupare diskussion om resultaten och dessa analyseras i förhållande till tidigare 

forskning inom området samt uppställda hypoteser. Vidare i kapitel nio framförs 

förslag till hur forskningen inom området potentiellt kan förbättras och fortskrida. 

Avhandlingen avslutas med kapitel tio, var en sammanfattning av studien presenteras. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras grundläggande information om ämnen och företeelser som 

är av relevans. Avhandlingens fokusområden är dividender och den publika 

skuldmarknaden. Inom ramen för dessa är agentproblem och asymmetrisk information 

de rådande teorierna och en diskussion om dessa marknadsfriktioner inleder detta 

teorikapitel. Efter att agentproblem och asymmetrisk information har avhandlats, 

diskuteras dividender och skuldkapital.  

2.1 Asymmetrisk information och agentproblem 

Asymmetrisk information uppstår då ena parten i ett kontraktuellt förhållande har 

tillgång till mera information än den andra. Denna asymmetri skapar en obalans som 

kan leda till att kontraktsförhållandet i värsta fall bryts. Speciellt på finansiella 

marknader är asymmetrisk information av stor betydelse. I regel har låntagare mera 

information om sin kreditvärdighet och om värdet på sina säkerheter än vad långivare 

har och de som söker finansiering har mera information om risker och möjligheter 

kring deras projekt än vad finansiärerna har. (Brealey et al., 1977) 

Finansiärer vill gärna erhålla all tillgänglig information för att kunna göra så optimala 

finansieringsbeslut som möjligt. Parten som söker finansiering och som har all 

tillgänglig information tjänar dock i sin tur på att betona framförallt den positiva 

informationen i syfte att optimera sin egen vinning. Utan ett stabilt informationsflöde 

fungerar marknaderna suboptimalt vilket beskrivs på ett bra sätt genom den välkända 

teorin om ”market for lemons” av Akerlof (1970) vilken vanligen exemplifieras av 

marknaden för begagnade bilar. Om det på en marknad endast finns fyra sorters bilar; 

nya och gamla samt bra och dåliga och både nya och gamla bilar kan vara antingen bra 

eller dåliga (eng. Lemon), leder det till att sannolikheten att exemplaret är av bra 

kvalitet betecknas som q vilket leder till att sannolikheten att exemplaret är av dålig 

kvalitet är (1-q). Aktörer på denna marknad köper bilar utan att veta om de är av bra 

eller dålig kvalitet, och den enda informationen de kan basera köpet på är 

sannolikheten. Sannolikhetsfördelningen förändras och blir mera korrekt efter att en 

individ ägt en bil längre och således fått mera information om var bilen placerar sig på 

kvalitetsskalan. När bilen sedan ska säljas har en informationsasymmetri uppstått 

eftersom försäljaren har mera information än köparen. Trots allt måste bra och dåliga 

exemplar fortfarande säljas till samma pris eftersom köparen omöjligt kan avgöra 

vilken kvalitet bilen har. Detta är emellertid inte optimalt eftersom en använd bil 

rimligtvis borde ha ett lägre värde än en ny bil. Försäljare av högkvalitetsbilar kan inte 
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heller få det rätta marknadspriset för vad de säljer och i värsta fall inte ens det 

förväntade värdet på en ny bil. Försäljare av högkvalitetsbilar drar sig därför bort från 

marknaden och de enda som är villiga att sälja till marknadspris är de som säljer 

lågkvalitetsexemplar.  Detta leder till att jämvikten på marknaden är av helt annan 

karaktär då informationsflödet är av låg kvalitet. Detta är känt som snedvridet urval 

och är en av de teoretiska följderna av asymmetrisk information. (Brealey et al., 1977)  

Vidare belyser Holmström (1979) att det relaterade problemet, moralisk risk, uppstår 

till följd av asymmetrisk information i de fall individer åtar sig riskdelande projekt var 

individuella beslut och handlingar kan påverka utfallet så att ena parten tar skada. 

Källan till detta problem är att alla möjliga handlingar som en part i ett kontrakt kan 

tänkas utföra inte enkelt kan observeras och därför inte heller specificeras och 

förhindras genom en kontraktuell bestämmelse. På skuldmarknaden tar moralisk risk 

sig uttryck till exempel genom att låntagare betonar endast de positiva sidorna av sin 

verksamhet och det är upp till finansiären att avgöra riskerna och de negativa sidorna. 

(Brealey et al., 1977) 

Agentproblem i sin tur uppstår när incitamenten mellan de som verkställer beslut och 

de som har kapital investerat (separation av ägande och kontroll) inte är i linje med 

varandra. Det orsakar i sin tur att det är både svårt och kostsamt för investerare att 

kontrollera vad beslutstagare i slutändan egentligen gör. Problemet kan exemplifieras 

med separata riskpreferenser och således är handlingen inte nödvändigtvis ett 

”medvetet” sätt att skapa problem för den andra parten, utan endast ett attribut av 

skilda inställningar till vad en skälig risknivå är. (Eisenhardt, 1989)  

Jensen (1986) tar fasta på agentkostnader som uppstår i de fall företag generar 

kassaflöden utöver vad som behövs för att ta sig an alla tillgängliga positiva 

nettonuvärdeprojekt. I dessa fall, när företag har ”extrakapital”, är beslutsfattarna 

positivt inställda till att ha kapital tillgängligt för investeringar som ökar deras privata 

välfärd genom t.ex. mera makt och bättre rykte. Investerare ser utgående från detta 

helst att de fria kassaflödena på ett eller annat sätt betalas ut till dem för att minimera 

risken att beslutsfattarna använder dessa till att investera i projekt som i allmänhet 

genererar negativt nettonuvärde. Dividender förespråkas som ett effektivt sätt att 

minska på dessa agentkostnader eftersom kapitalmarknaden straffar nedskärningar i 

dividender genom betydande nedgångar i aktiepriset. Skuldkapital orsakar en liknande 

effekt eftersom framtida kassaflöden utlovas till skuldfinansiärerna, och detta i sin tur 

minskar de medel som potentiellt kunde användas till slösaktiga investeringar.  
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Baserat på denna information om asymmetrisk information och agentkostnader är det 

tydligt att dessa är vanligt förekommande fenomen på de finansiella marknaderna. 

Både skuldkapital och dividender anses vara lösningar på problem som uppstår till 

följd av dessa och fortsättningen på detta kapitel introducerar dessa ämnen. Kapitel 2.2 

om dividender tar upp generell bakgrundsfakta och lyfter fram skillnader i 

informationsvärde mellan dividender och aktieåterköp. I kapitel 2.3 om skuldkapital 

klargörs skillnader i attribut för privat och publik skuld och en närmare diskussion om 

dividendpolitikens koppling till den publika skuldmarknaden förs i kapitel fem.  

2.2 Bakgrund till företagens utdelning 

Om företag lyckas driva sin verksamhet tillräckligt effektivt för att producera positiva 

kassaflöden, kommer dessa även behöva användas. Beroende på företagens 

uppsättning av investeringsmöjligheter kan de välja mellan att distribuera positiva 

kassaflöden till investerare genom en utbetalning, till exempel i form av dividend, eller 

använda dem till att göra nyinvesteringar. (DeAngelo & DeAngelo, 2006)  

Aktieåterköp är en alternativ utdelningsform. Dessa är i en värld kännetecknad av icke-

existerande friktioner och skatter, likställda med dividender, och investerare är 

indifferenta till företagets val av utdelningsform. Vid introduktionen av diverse 

friktioner borde investerarnas preferenser dock förändras. (Allen et al. 2000) 

2.2.1 Dividender och aktieåterköp 

I flera decennier har dividender varit det tveklöst vanligaste sättet för företag att 

distribuera sina kassaflöden till investerare, trots den relativa skattefördelen som 

aktieåterköp har i många länder. Mycket forskning har gjorts om det skenbara skiftet 

mot aktieåterköp, eg. Fama och French (2001), Brav et al. (2005) och Von Eije och 

Megginson (2008). Det har visat sig att de företag som i regel förlitar sig mera på 

aktieåterköp är mindre företag med sämre lönsamhet samt med goda 

tillväxtmöjligheter, dvs. precis samma särdrag som de företag som i regel inte betalar 

dividend. I dagsläget ter det sig att världens börslistade företag i högre grad faller inom 

ramen för denna kategori och ökningen av företag med dessa kännetecken eldas på av 

listningar av nya företag. Stora och väletablerade företag tenderar emellertid 

fortsättningsvis att betala dividend samt att vara försiktiga med att skära ned på denna. 

(Fama och French, 2001; Grullon och Michaely, 2002) 
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Trots att dividender och aktieåterköp är alternativa varianter av utdelning, är det inget 

som tyder på att företag använder enbart den ena utdelningsformen. Utöver att 

distribuera kassaflöden kan de ha vitt skilda funktioner. Guay och Harford (2000) 

lyfter fram att både dividender och aktieåterköp innehåller positiv information om 

företags värde, men informationen om framtida kassaflöden är oftast trivial. Den stora 

skillnaden mellan dessa typer av utdelning ligger i hur konsistenta de positiva 

kassaflödena förväntas vara. Dividender är, som visat av Lintner (1956) och många 

andra, ofta menade att vara konsistenta och ändras sällan drastiskt, medan 

aktieåterköp är mera isolerade händelser där storleken och regelbundenheten varierar. 

Aktieåterköp är mera flexibla i denna situation eftersom de är lättare att avbryta. 

Stephens och Weisbach (1998) påpekar att ungefär 80 procent av alla planerade 

aktieåterköpsprogram slutligen genomförs.  

Med detta i åtanke, är aktieåterköp en mindre effektiv styrnings- och 

signaleringsmetod till följd av den mera sporadiska, flexibla och temporära naturen 

som kännetecknar dessa (Allen et al., 2012). Intressant nog, finner Brav et al (2005) i 

en intervju med företagsledare, att många önskar att de kunde gå tillbaka till det 

ögonblick de bestämde sig för att betala dividend och istället göra sporadiska 

aktieåterköp. Detta visar på det ytterst starka informationsvärdet som finns i 

dividender, eftersom även företag som betalar dividend ser det som en omöjlighet att 

förändra deras vedertagna tillvägagångssätt.  

2.3 Kapitalstruktur och företagens valmöjlighet gällande 
skuldfinansiering 

Den finansiella litteraturen har traditionellt utgått från två olika modeller när det gäller 

företagens finansieringsval; pecking order-hypotesen och trade-off-teorin (Fama & 

French, 2002) och på senare tid har även marknadstajmingteorin3 vunnit mark 

Pecking order-hypotesen är ett välkänt fenomen beträffande diskussionen om företags 

finansieringsverksamhet. Enligt den bör företag finansiera sin verksamhet med 

återhållna vinstmedel i första hand, sedan med skuld och till sist med eget kapital. 

Detta eftersom kostnaden för extern finansiering oftast är större än kostnaden för 

finansiering med återhållna vinstmedel. Den externa finansieringen består av skuld och 

eget kapital. Det som skiljer dessa åt i form av kostnader är framför allt kostnaden som 

uppstår till följd av asymmetrisk information. Gällande finansiering med återhållna 

                                                      
3 Market timing 
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vinstmedel, kan inget problem med snedvridet urval argumenteras för, eftersom 

utomstående investerare inte involveras och ingen informationslucka uppstår. Dock 

har både finansiering med skuld och eget kapital problem relaterade till snedvridet 

urval och mest allvarligt är det gällande finansiering med eget kapital. Detta 

uppkommer till följd av att personer i ledande ställning inom företag har mera 

information än övriga investerare och antas ge ut eget kapital då de anser att företaget 

är övervärderat på marknaden. Eftersom skuldfinansiering också involverar 

utomstående investerare finns det problem med snedvridet urval, men av mycket 

mildare karaktär än situationen med eget kapital. (Myers & Majluf, 1984; Frank & 

Goyal 2003)  

I tradeoff-teorin betonas den optimala skuldsättningsgraden med vikt på för- och 

nackdelar med en ytterligare enhet skuld. Fördelar nämns oftast som skatterelaterade 

medan nackdelar handlar om konkurskostnader, såväl direkta som indirekta. Den 

optimala skuldsättningsgraden återfinns där fördelen med en extra enhet skuld precis 

täcker kostnaden. (Fama & French, 2002)  

Marknadstajmingteorin bygger på antagandet att kapitalstrukturen är det kumulativa 

resultatet av försök att tajma marknaden för eget kapital. Således identifieras företag 

som följer denna tajmingstrategi genom att de baserat på historiska nummer, tenderar 

ge ut eget kapital vid de tillfällen då de värderas högt i relation till bokvärdet. (Baker & 

Wurgler, 2002)    

I både pecking order-hypotesen och tradeoff-teorin antas ett ändlöst utbud på kapital 

och det faktum att företag kan tvingas kompromissa gällande deras val enligt utbud 

ignoreras. på en perfekt marknad har företag alltid möjligheten att finansiera sin 

verksamhet, men direkt då den tillgängliga informationen blir mera svåråtkomlig och 

företagets åtaganden är svårare att utvärdera för en extern aktör, ökar risken för att de 

inte har möjligheten att ta in det kapital de behöver. (Stiglitz & Weiss, 1981)  

I denna avhandling är skuldfinansiering i fokus och i följande underkapitel behandlas 

karaktäristika för den privata och den publika skuldmarknaden. 

2.3.1 Introduktion till privat och publik skuld 

På skuldmarknaden kan man grovt särskilja mellan privat och publik skuld. Dessa olika 

typer av skuld kännetecknas av olika grader av tillgänglig information.  
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Bankskuld, hädanefter benämnd privat skuld, kännetecknas av att utgivandet av 

skuldkapital i första hand sköts av finansiella mellanhänder såsom banker. Den privata 

skulden beskrivs oftast som relativt informationsrik till följd av dess relationsbaserade 

natur. Banker eller andra finansiella mellanhänder sköter övervakningen av 

skuldkontraktet på ett kostnadseffektivt sätt i jämförelse med den utspridda ägarbasen 

på den publika skuldmarknaden, vilket leder till att privat skuld oftast har högre 

senioritet samt säkerheter i form av tillgångar. Dessutom antas 

omförhandlingsprocessen vid likvidering eller vid finansiella trångmål vara smidigare 

eftersom villkoren mera anpassligt går att justera i förhandlingar med en enstaka 

intermediär. (Denis & Mihov, 2003)  

Utgivare av privat skuld utövar dessutom en större övervakning och kontroll över 

företagens verksamhet och skapar således en lägre möjlighet för företag att ta flexibla 

beslut. Till exempel kan villkoren i skuldkontraktet begränsa företags möjlighet att 

betala dividend så att långivaren försäkrar sin andel i fall av finansiellt trångmål. 

(Wald, 1999)  

Faulkender och Petersen (2005) lyfter fram det faktum att banker ofta beskrivs som 

ytterst framgångsrika när det gäller att undersöka även de mest informationsmässigt 

obskyra företagen och bestämma om dessa kvalificerar som låntagare. Denna typ av 

skuld är dock i regel dyrare än publik skuld till följd av kostnaden för övervakning och 

eventuella skattenackdelar. (Faulkender & Petersen, 2005; Graham, 1999) 

På den publika skuldmarknaden handlas obligationer som ges ut av såväl stater som 

kommuner och företag. En obligation är ett värdepapper som säljs för att få kapital vid 

en given tidpunkt i utbyte mot framtida betalningar. Obligationer är ett sätt att låna 

pengar direkt från investerare. Obligationer köps och säljs oftast på 

andrahandsmarknaden ”över disken” och andrahandsmarknaden för obligationer 

karaktäriseras av ett relativt lågt antal aktiva investerare i jämförelse med 

aktiemarknaderna. (Bodie et al, 2014) 

Till följd av denna typ av armlängdsfinansiering4 baseras finansieringsbesluten på den 

publika marknaden endast på offentlig information, till exempel på låntagares 

kredithistorik, vilken kontrolleras mera effektivt av en finansiell intermediär såsom en 

bank. Gemene investerare har således inte tillgång till all den information om företaget 

                                                      
4 Fri översättning av arm’s length financing 
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och dess möjlighet att sköta sina skulder som en bank erhåller genom den nära 

kontrollen och bindande kontraktet (Diamond 1991).  

USA står för den största obligationsmarknaden sett till utestående belopp och statliga 

obligationer står för den största andelen tätt följt av obligationer utgivna av finansiella 

institutioner. Introduktionen av den europeiska monetära unionen är en av de 

innovationer som haft störst påverkan på det finansiella systemet i modern tid. Före 

introduktionen av eurozonen var den amerikanska marknaden en ensam jätte i termer 

av integrerad finansiell marknad. EMU gav upphov till en integrerad finansiell 

marknad jämförbar med den amerikanska sett till storlek. Den enskilt största faktorn 

som gjort denna integration möjlig är elimineringen av valutarisken. Före 

introduktionen av euron var Europa karaktäriserat av en stor variation av finansiella 

instrument som till stor del var identiska förutom angående valutan. Detta ledde till att 

de köptes och såldes till olika priser och kunde inte ses som perfekta substitut. Speciellt 

på obligationsmarknaden har introduktionen av euron varit revolutionerande och 

marknaden blev både mera likvid och djup och finansieringskostnaderna minskade 

markant. (Pagano & Von Thadden 2004)  

2.3.2 Valet mellan publik och privat skuld 

Rubriken i detta fall är aningen missledande eftersom detta, som tidigare nämnt, inte 

nödvändigtvis är ett aktivt val. Faulkender och Petersen (2005) lyfter fram det faktum 

att många företag är verksamma på en skuldsättningsgrad lägre än vad som anses vara 

optimalt och lämnar således ”pengar på bordet”. Detta är enigmatiskt och en trolig 

förklaring till detta är att företag helt enkelt inte har möjligheten att ta in mera skuld 

och får utstå en kreditransonering med källa i samma sorts marknadsfriktioner som 

från första början gör valet av kapitalstruktur relevant, det vill säga asymmetrisk 

information. De företag som oftare utsätts för kreditransonering är de som är svåra för 

finansiärer att utvärdera och de söker sig därför oftare till den privata skuldmarknaden 

var den ökade kontrollen och övervakningen minskar informationsgapet men samtidigt 

begränsar flexibiliteten. Företag som har tillgång till den publika skuldmarknaden har 

av Faulkender och Petersen (2005) visats ha dubbelt så hög skuldsättningsgrad som de 

företag som saknar tillgång till publik skuld och dessutom är de företag som har 

tillgång till publik skuld mera välkända och har en större finansiell flexibilitet.  

Asymmetrisk information och agentkostnader är en vedertagen orsak till den ytterst 

betydelsefulla rollen finansiella mellanhänder såsom banker spelar i det finansiella 
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systemet. Dessa stora långivare kan så gott som eliminera tidigare nämnda problem 

och använda informationen de har fått tillgång till när de tar beslut om vilka som ska få 

lån. Finansiella mellanhänder som specialiserar sig på informationsinsamling har en 

komparativ fördel till följd av skalfördelar och den icke utbytbara naturen av 

information. Företag med en nära relation till dessa institutioner borde således ha 

tillgång till mera kapital till en lägre, eller rättare sagt, skälig kostnad och företag som 

är svårare att utvärdera och inte är lika välkända kan därför söka sig till denna typ av 

skuld för att minimera informationsgapet.  (Petersen & Rajan, 1994) 

Om företag får såpass stora fördelar av att ha en nära relation till finansiell institution 

på den privata skuldmarknaden, varför är det så många företag som söker sig till den 

mindre informerade publika marknaden och hur kommer det sig att företag som har 

tillgång till den publika marknaden har möjligheten att bedriva sin verksamhet på en 

skuldsättningsnivå närmare vad som kan anses vara optimalt?  

Ett argument för valet mellan publik och privat skuld ligger helt enkelt i kostnaderna. 

För att totalt eliminera problem som uppstår i och med asymmetrisk information i 

skuldkontrakt krävs det stora investeringar för att fullständigt kunna kontrollera 

företagens handlingar samt för att på ett optimalt sätt kunna använda erhållen 

information vid uppgörande av kontrakt. I en väldigt simpel miljö, är det teoretisk 

möjligt med fullständig kontroll, men i allmänhet är detta i princip omöjligt eller 

begränsat till följd av exceptionellt höga kostnader (Holmström, 1979).  Vid 

användandet av privat skuld har institutionen som ger ut skulden möjlighet att 

kontrollera företaget och dess investeringsval och till följd av detta alterneras 

incitamenten och flexibiliteten begränsas. Företag kan istället välja den publika 

skuldmarknaden och undgå kostnaderna associerade med privat skuld och kontroll. 

(Rajan, 1992)  

Hittills i diskussionen har antagandet varit att företag fritt kan välja vilken typ av skuld 

de vill ha och behöver endast väga för- och nackdelar mot varandra. I själva verket har 

alla företag inte samma möjlighet att nå den publika skuldmarknaden. Harford och 

Uysal (2014) lyfter fram det faktum att företag som inte har tillgång till publik skuld 

har möjligheten att växla till finansiering med eget kapital istället för skuld och således 

behålla en finansieringsflexibilitet. Men om företag föredrar skuldfinansiering är det 

mycket möjligt att de som inte har tillgång till den publika skuldmarknaden de facto 

inte har möjlighet att ta in det skuldkapital de efterfrågar. Företag som inte har tillgång 

till den publika skuldmarknaden tenderar vara mera riskfyllda med stora 
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tillväxtmöjligheter samt mindre välkända och således präglas finansieringsbeslutet av 

större problem med asymmetrisk information. De företag som har tillgång till publik 

skuld tenderar i sin tur att vara de som präglas av lägre risk och har färre möjligheter 

för tillväxt. De är i många fall även lönsamma och med andra ord är det de som i teorin 

är mera i riskzonen för att drabbas av agentkostnader eftersom de har tillgång till 

kapital utöver vad som krävs för investeringar i positiva nettonuvärdesprojekt. 

(Aivazian et al. 2006) 

2.3.3 Kreditbetyg och kreditvärdighet 

Även om företagsobligationer ofta har en utlovad kupongbetalning, existerar 

fortfarande en kreditrisk associerad med företaget och dess skuld. En investering i 

företagets skuld är därför inte riskfri om investerarna inte kan vara helt säkra på att 

företaget kan leva upp till villkoren för obligationskontraktet. Eftersom individuella 

investerare inte har möjlighet att erhålla information lika kostnadseffektivt som en 

finansiell mellanhand som specialiserar sig på just detta, är därför den publika 

skuldmarknaden mindre informationsrik.  Kreditvärderingsinstitutioner existerar 

därför för att hjälpa investerare att bedöma risken associerad med en investering i 

företagens obligationer. (Bodie et al, 2014)   

Kreditvärdering används som en indikation på om företag har tillgång till publik skuld i 

flera tidigare forskningar e.g. Harford och Uysal (2014); Aivazian et al. (2006); 

Faulkender & Petersen (2005). Harford och Uysal (2014) argumenterar för att företag 

som inte har kreditvärdering är i den situationen på grund av begränsat utbud på 

kreditvärderingar snarare än låg efterfrågan på dem. Aivazian et al. (2006) påpekar att 

företag som inte ämnar söka sig till den publika skuldmarknaden inte har någon orsak 

att betala för att erhålla en kreditvärdering. Således bör företag som har en 

kreditvärdering ha tillgång till den publika skuldmarknaden och åtnjuta en högre 

finansiell flexibilitet. Kreditvärdering används därför som indikation på om företag har 

tillgång till den publika skuldmarknaden även i denna studie.  

Påpekas bör dock, att det som är karaktäristiskt för skuldstrukturen inom företag med 

tillgång till publik skuld varierar beroende på kreditkvaliteten och alla företag som har 

tillgång till den publika skuldmarknaden är inte aktiva på exakt samma villkor.  

Kreditvärderingar existerar, som tidigare nämnt, för att hjälpa den bredare 

investerarbasen på den publika skuldmarknaden att hålla sig informerade om 

företagens kreditkvalitet eller med andra ord minska den asymmetriska informationen 
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på den publika skuldmarknaden. De tre stora kreditvärderingsföretagen S&P, Moody’s 

och Fitch delar upp kreditvärderingar i investment grade och junk bond-status, var 

investment grade ges till företag som med stor säkerhet kan sköta sina skulder. (Becker 

& Milbourn, 2011) 

Beroende på företagets kreditkvalitet- och värdering ser skuldstrukturerna olika ut. 

Företag med en kreditvärdering på investment grade-sidan av spektrumet har en 

mycket mera koncentrerad skuldstruktur än företag med sämre kreditkvalitet, vilka 

istället har en bredare bas av olika skuldtyper. Detta syns speciellt tydligt när ett 

företags kreditvärdering sjunker från att vara av hög kvalitet till sämre. Dessutom leder 

en nedgradering till att företag i lägre utsträckning har tillgång till 

armslängdsfinansiering i.e. tillgång till publik skuld. (Rauh & Sufi, 2010)  

Nivån på kreditvärdering begränsar även vissa företags möjlighet att investera i 

utgivarens skuld baserat på en risknivå indikerat av ett specifikt kreditbetyg. Banker, 

försäkringsbolag och pensionsfonder är exempel på stora investerare som kan 

begränsas av kreditvärdigheten hos deras investeringsobjekt. I de fall regleringar 

påverkar kostnaden för investerare att investera i obligationer av en viss kvalitet, är 

också de som påverkas mera av regleringen dyrare. Även om ett företag i sig inte har 

större risk för konkurs än ett annat, kan regleringseffekten självständigt leda till att de 

måste betala högre ränta på sin skuld till följd av en lägre kreditvärdering.  (Europeiska 

kommissionen, 2017a; Kisgen, 2006) 

Kisgen (2006) nämner dessutom åtskilliga kostnader som företag ådrar sig direkt 

beroende på klassen av kreditbetyg. Den eventuellt viktigaste av dessa kostnader är att 

en lägre kreditvärdering minskar den finansiella flexibiliteten genom begränsad 

åtkomst till kortsiktig finansiering på kapitalmarknaden.  

Ett flertal studier, bland dem Liu & Thakor (1984) undersöker sambandet mellan 

kreditbetyg och differensen mellan riskfria- och företagsobligationer5 och finner att 

kreditbetyget kan förklara skillnader i denna differens och således skiljer sig kostnader 

mellan olika kreditbetygsklasser. Den viktigaste information som kreditvärderingar 

innehåller argumenteras att vara insiderinformationen som utgivare av skuld delar 

med sig av till kreditvärderingsinstitutionerna och som sedan reflekteras i själva 

kreditbetyget. Således ökar kreditvärderingen informationen på marknaden och 
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kostnaden för finansiering beror följaktligen delvis på denna information. (Kliger, 

2000) 

Kreditvärderingar ska dock inte ses som ett absolut faktum utan endast som 

riktgivande, och en hel del kritik har riktas mot kreditvärderingsföretagens processer. 

Efter finanskrisen 2007 sänkte många av kreditvärderingsföretagen sina värderingar 

på finansiella instrument vilket gav upphov till ökade misstankar om avslappnade 

standarder gällande kreditvärderingar före krisen. Kritik har även riktats mot 

investerare i företags skuldinstrument eftersom de förlitar sig alltför mycket på 

rekommendationer från kreditvärderingsföretagen utan att ta sig tiden att på egen 

hand undersöka företagens kreditkvalitet. I dessa fall tar investerare för givet att 

kreditvärderingen avspeglar all tillgänglig information om företagens kreditrisk och 

antar att informationsasymmetrierna är utsuddade helt och hållet. (Bolton et al. 2012) 

Att kreditvärderingar är en viktig aspekt att ta i beaktande för företagsledare rår det 

dock ingen tvekan om. Brav et al. (2005) visar i sin studie att avbetalning av skuld är 

den vanligaste användningsformen av kapital som i andra fall används till 

dividendbetalning och denna tendens ökar i takt med skuldsättningsgraden. 

Majoriteten av företagen i studien ställer sig tveksamma till att betala dividend om det 

påverkar deras möjlighet att sköta sin skuld och således påverkar deras 

kreditvärdering.  

Till följd av att kreditkvaliteten och således den finansiella flexibiliteten varierar 

beroende på kreditvärderingsnivå är inte endast erhållandet av en kreditvärdering 

intressant, utan även ifall kreditvärderingen är av investment grade eller junk bond-

status. Därför inkluderas även ett subsampel i denna avhandling var kreditvärderade 

företag delas upp mellan dessa två kreditvärderingsnivåer.   

Diskussionen kring publik och privat skuld kan sammanfattningsvis reduceras till att 

publik skuld, i allmänhet, både är billigare och mera flexibel än privat skuld till följd av 

den minskade övervakningen som kommer till följd av stabilitet och gott rykte. Om 

företag söker sig till extern finansiering torde således de som har tillgång till den 

publika skuldmarknaden kännetecknas av en större flexibilitet samt en lägre 

kapitalkostnad än de som endast har tillgång till bankskuld.  Företag med tillgång till 

publik skuld är även i riskzonen för att ådra sig höga agentkostnader. Beroende på 

kreditvärderingsnivån, varierar även den finansiella flexibiliteten inom universumet av 

företag med tillgång till publik skuld och företag med en hög kreditvärdering är de som 
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präglas av störst finansiell flexibilitet medan företag med en sämre kreditvärdering i 

vissa fall är lika begränsade som företag utan tillgång till den publika skuldmarknaden. 
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3 VAD LEDER FÖRETAG TILL ATT BETALA DIVIDENDER? 

Att det finns företag som betalar dividender är någonting som de flesta investerare tar 

för givet, men själva fenomenet i sig är ingen självklarhet. Dividender är ett av den 

finansiella litteraturens stora olösta mysterier och teorierna är många. Sedan Miller 

och Modiglianis (1961) irrelevansteori har en hel del mark brutits men inget konsensus 

har nåtts och ämnet är alltjämt på tapeten. (Von Eije & Megginson, 2008) 

I den empiriska delen undersöks sannolikheten att företag betalar dividend och 

framförallt om tillgången till publik skuld har en inverkan på detta. I diskussionen i 

kapitel 2.3 om valet av typ av skuld, diskuterades asymmetrisk information och 

agentkostnader, vilka dividender antas kunna vara en lösning på. Leary & Michaely 

(2011) delar in förklaringar till dividendbetalning i de som fokuserar på asymmetrisk 

information och de som fokuserar på agentproblem. Dessa marknadsfriktioner är 

mycket relevanta i denna studie och har i många fall kopplingar till kapitalstruktur, 

kostnad för extern finansiering samt problem med stora fria kassaflöden. Utöver dessa 

presenterar Al-Malkawi et al. (2010)  ett flertal kompletterande förklaringar till 

dividender som tas upp i korthet. Diskussionen inleds hur som helst med 

irrelevansteoremet eftersom det är en bra utgångspunkt genom att antagandena om 

omständigheterna är grova och resterande teorier förklaras på ett bra sätt genom att 

flera friktioner inkluderas. 

3.1 Irrelevansteoremet  

Perfekta marknader har en betydelsefull roll i förklaringen av varför dividender är 

irrelevanta för investerare. Med en perfekt marknad avses att ingen enskild aktör är 

stor nog för att ensam påverka marknaden och alla aktörer på marknaden har tillgång 

till samma information till samma kostnad. Friktioner, såsom skatter och 

transaktionsavgifter, existerar inte. Dessutom antas investerare vara rationella och 

föredra mera förmögenhet framom mindre, och en ökning i förmögenhet är inte mera 

värd än en kontantutbetalning och vice versa. På en sådan perfekt marknad har 

dividenden inte någon inverkan på varken kapitalkostnaden eller aktiepriset. Detta 

leder till att investerare är indifferenta mellan en ökning i värdet av investerat kapital 

och att erhålla dividend. Det som är av värde för investerarna enligt irrelevansteorin är 

endast företagens investeringsbeslut. Irrelevansen uppstår ur det faktum att, på en 

marknad som uppfyller alla dessa krav, kan en investerare i företaget på egen hand 

strukturera en utbetalning som föredras. (Miller och Modigliani, 1961) 
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En avvikelse från en eller flera av antagandena för perfekta marknader ger givetvis 

implikationer för denna teori. Gällande dividendpolitik, är marknadsimperfektioner 

som direkt påverkar preferensen för dividender framom en ökning av kapitalvärdet det 

som borde vara i fokus. Dessa preferensändrande imperfektioner beskrivs i till exempel 

klienteffektsteorin och skattepreferensteorin. (Miller och Modigliani, 1961). 

De marknadsimperfektioner som är av stor relevans för denna avhandling är 

asymmetrisk information och agentproblem, vilka därför diskuteras till näst.  

3.2 Asymmetrisk information och signalering med dividender 

Miller & Modiglianis (1961) påstående att företagens dividendpolitik är irrelevant blir i 

sig självt möjligtvis irrelevant då asymmetrisk information äntrar ekvationen, 

åtminstone om man ser signaleringshypotesen som en trolig förklaring till 

dividendpolitik. Sammanfattat argumenterar signaleringshypotesen för att företag ger 

indikationer på framtida utsikter genom sin dividendpolitik och förändringar i 

dividender innehåller information om framtida kassaflöden som personer utanför 

företaget kan ta del av. (Koch & Shenoy, 1999)  

I sin studie över dividendpolitik hos amerikanska företag, intervjuade Lintner (1956)   

ekonomiansvariga och verkställande direktörer på 28 olika företag. Studien visar att 

företag endast ökar sin dividend om framtidsutsikterna är mycket goda och att 

dividendpolitiken är ett aktivt val som grundar sig på historiska, nuvarande och 

framtida intäktsutsikter. Företag justerar dividender i sakta mak mot en 

målutdelningskvot istället för att betala ut hela vinsten på en gång med risk att senare 

vara tvungna att sänka dividenden igen. Kvarhållna vinstmedel och besparingar antas 

således vara en biprodukt av en uttänkt dividendpolitik. Detta kopplas till signalering 

genom att en nedskärning i dividend, som Lintner (1956) förespråkar att 

dividendutjämning ämnar undvika, sänder negativa signaler som påverkar företagens 

marknadsvärdering.  

Det faktum att vinster karaktäriseras av högre fluktuationer än dividender beskrivs 

som dividendutjämning6 Vidare beskrivs fenomenet att dividender tenderar att följa 

vinster med en fördröjning, eftersom dividender endast höjs när företag är relativt 

säkra på att vinstnivåerna kan hållas även i framtiden. Detta kallas för sega 
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dividender.7 Vidare analys av dessa fenomen ger indikationer på att dividendpolitiken 

är ett aktivt beslut som har en betydelse för investerare och oviljan att sänka 

dividenden på grund av signaler som sänds till investerarna visar på ett stort 

informationsinnehåll. (Lintner, 1956) 

Som tidigare nämnt är asymmetrisk information avgörande för denna teori. Det är inte 

alltför kontroversiellt att påstå att personer som innehar en betydande roll inom ett 

företag har mera information om företagets verksamhet och framtidsutsikter än vad 

gemene investerare har. Detta leder till att kungörandet av dividendutbetalning ger 

signaler (både medvetna och omedvetna) till marknaden om företagens framtida 

kassaflöden och investeringsmöjligheter. (Miller & Rock, 1985)  

För att signaleringsteorin ska ha kredibilitet krävs det därför att personer inom 

företaget har information som externa investerare inte har. (Al-Malkawi et al., 2010). 

Koch och Shenoy (1999) lyfter fram ytterligare en mycket viktig aspekt gällande 

signaleringshypotesen; för att investerare ska ha en möjlighet att bilda sig en 

uppfattning om företagens framtida utsikter baserat på dividender, ska företagen vara 

oförmögna att manipulera dessa signaler. Således bör marknaden reagera positivt på 

en ökning av dividend och negativt på en minskning. Detta har testats empiriskt i flera 

studier, till exempel Aharony och Swary (1980) och Brook et al. (1998), med resultat 

som stöder signaleringshypotesen. Denna kredibilitet har sin grund i att 

dividendsignalering är associerad med en kostnad som endast företag med god kvalitet 

är beredda att ta sig an. Som exempel kan Miller och Rocks (1985) modell nämnas, var 

kostnaden för signalering är investeringsmöjligheten som ges upp i favör för 

dividender. (Al-Malkawi et al., 2010) 

3.3 Agentkostnader 

Ett annat antagande i Miller och Modiglianis (1961) irrelevansteorem är att det inte 

finns intressekonflikter mellan personer med betydande roll inom företaget och externa 

investerare. Rozeff (1982) lättar på detta antagande i sin studie om agentkostnader och 

dividendpolitik och presenterar en teori om att den optimala utbetalningsnivån är 

beroende av två marknadsimperfektioner relaterade till extern finansiering; agent- och 

transaktionskostnader. Dividender minskar risken att överloppskapital används till 

slösaktiga investeringar genom att bättre ställa externa investerares intresse i första 

hand. På samma gång ökar dock kostnaden för finansiering. Genom att återkoppla till 

                                                      
7 Sticky dividends 



 

 

21 

den korta diskussionen om kapitalstruktur i kapitel 2.3 och pecking order-hypotesen, 

blir logiken bakom detta tydlig. Eftersom återhållna vinstmedel är den billigaste 

formen av finansiering, tvingas företagen söka sig till dyrare extern finansiering om de 

väljer att använda återhållna vinstmedel till att betala dividend.  

Easterbrook (1984) argumenterar för precis detta. Eftersom dividender minskar det 

tillgängliga fria kassaflödet, tvingas företag till kapitalmarknaden för att erhålla 

finansiering. Miller och Rock (1985) påstår att det är oekonomiskt och meningslöst för 

företag att simultant betala dividend och ta in externt kapital men trots detta är det inte 

en alltför ovanlig företeelse. Detta leder till ett starkt argument mot irrelevansteoremet. 

Även om investerare skulle vara helt irrationella, vilket de också till viss del är, finns det 

kostnader associerade med dividender som gör att företag klarar sig bättre utan dem 

ifall dessa är större än fördelarna. En kostnad som antas vara stor och som dividender 

kan råda bot på är kontrollerandet av agenters beteende. Om företag kontinuerligt 

söker sig till kapitalmarknaden eftersom de använder återhållna vinstmedel till 

dividender kommer de också vara måna om att visa en god sida inför 

kapitalmarknadsinvesterarna. När företaget ”tvingas” till kapitalmarknaden 

kontrolleras det också av dess krafter och således minskar agentproblemen. 

(Easterbrook, 1984)  

DeAngelo och DeAngelo (2007) ser på detta från andra hållet och påstår att en låg 

skuldsättningsgrad ger möjlighet till en större finansiell flexibilitet men ökade 

agentkostnader till följd av en stor kassabalans. En stabil och hög dividend råder bot på 

agentkostnaderna utan att minska möjligheten att erhålla externt kapital till ett 

förmånligt pris. 

3.4 Övriga dividendteorier 

Utöver tidigare presenterade teorier finns det en handfull rådande teorier gällande 

dividendpolitik. Vissa av dessa teorier är nära relaterade till agentkostnads- och 

informationsteorierna och tillför extraförklaringar kring koncepten och vissa av 

teorierna står på helt egna ben. I hopp om att bilda en bredare teoretisk bakgrund till 

faktorer som påverkar dividendpolitik och bidra med alternativa förklaringar 

presenteras dessa fem i sin korthet. 
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3.4.1 Skatteeffektshypotesen 

Teorin om skatteeffekter bygger på hypotesen att ägare av aktier med högre dividend 

får högre riskjusterad avkastning i syfte att kompensera för de relativt högbeskattade 

dividenderna samt att dividender beskattas direkt medan en ökning av kapitalvärdet 

beskattas först vid försäljningsögonblicket (Miller & Scholes, 1982). Litzenberger och 

Ramaswamy (1979) hittar en signifikant skatteeffekt och resultatet i deras studie tyder 

på att, för varje dollar dividenden ökar, kräver investerare ytterligare 23 cent i 

avkastning före skatt. Miller och Scholes (1982) hittar i sin tur ingen skatteeffekt i sin 

studie på samma område. De argumenterar istället för att effekten av ”skatt” man kan 

se i en undersökning på kort sikt egentligen uppstår till följd av att företag som beslutar 

att inte betala dividend straffas av marknaden till följd av informationen beslutet 

innehåller och således minskar avkastningen på den del av samplet som inte betalar 

dividend.  

Överlag är forskningen kring skatteeffekten ytterst motstridig och resultaten från 

senare forskningar stöder ibland Miller och Scholes (1982) och ibland Litzenberger och 

Ramaswamy (1979). (Al-Malkawi et al., 2010) 

3.4.2 Klientbashypotesen 

Teorin om att olika klientbaser har olika preferens för dividender och ökning av 

kapitalvärdet lyfts fram i Miller och Modiglianis (1961) artikel om dividenders 

irrelevans som en möjlig effekt då marknaden inte är perfekt. Det ter sig inte alltför 

otroligt att anta att företag attraherar en specifik grupp investerare som fattar tyckte för 

företagets dividendpolitik om den är fördelaktig för just dem. Inom ramen för 

irrelevansteorin är ingen klientbas bättre än en annan och klientbasen påverkar således 

inte värderingen på företaget. Dock finns det rationella antaganden om klientbaser som 

ter sig riktiga i en mera realistisk miljö.  

Allen et al. (2000) lyfter fram några investerargrupper som tenderar ty sig till 

dividendbetalande företag. Till exempel finns det i USA pensionsfonder, skolor och 

andra grupper som är befriade från skatter. Dessa grupper har större incitament att 

vara aktiva investerare och kontrollera företags operationella verksamhet. Sådant 

institutionellt ägarskap associeras ofta med högre företagsvärde till följd av att de 

minskar agentproblem genom att ställa investerare och agenters intresse i linje med 

varandra genom aktivt ägarskap. Dividender antas vara ett sätt att attrahera 

institutionella investerare till sin klientbas eftersom de har en lämpligare 
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skattestruktur på dividender än ”vanliga” investerare har. Således lockar företag med 

hög dividend till sig en större klientbas av institutionella investerare som i sin tur 

utövar kontroll som minskar agentproblem.  

3.4.3 Cateringhypotesen 

Cateringhypotesen är nära relaterad till klientbashypotesen i den aspekten att den 

också diskuterar tendensen för företag att locka till sig en specifik klientbas. Den stora 

skillnaden teorierna emellan är att cateringteorin antar att företag betalar dividend i de 

fallen investerare erlägger ett premium på aktiepriset till följd av dividenden och 

undviker att betala dividend i de fallen investerare prefererar att inte erhålla dividend. 

Således ger företagen investerare precis det som de vill ha och rättar sig enligt deras 

behov. (Baker & Wurgler, 2004) 

3.4.4 Livscykelhypotesen 

Livscykelhypotesen bygger på företags förhållningssätt till dividender givet deras 

karaktäristika relaterat till vilken position de befinner sig i inom livscykeln. Äldre 

företag med lägre tillväxt- och investeringsmöjligheter distribuerar i större grad sina 

fria kassaflöden till investerare jämfört med unga företag inom tillväxtfasen som 

behöver kapital för att ta sig an nya investeringsmöjligheter.  

I Modigliani och Millers (1961) irrelevansteorem antas en hundraprocentig utdelning, 

men i verkligheten betalar företag de facto sällan ut den totala mängden fritt kassaflöde 

de genererar. Det skapas således en kompromissituation gällande utbetalning eller 

återinvestering vilken drivs av företagens möjligheter till investeringar. Unga företag 

har större investeringsbehov och behöver kapital till detta och betalar därför sällan 

dividend, medan äldre företag ofta är lönsammare och har färre 

investeringsmöjligheter. Äldre företag är följaktligen mera i riskzonen för att drabbas 

av agentproblem relaterade till fria kassaflöden och betalar oftare dividend för att 

minimera dessa.  (DeAngelo et al., 2006)  

Livscykelhypotesen är således nära besläktad med agentkostnadsteorin om dividender 

och grundar sig på samma förklaring, men belyser vidare det faktum att företag som är 

i ett senare skede i livscykeln i större grad påverkas av agentkostnader.  

3.4.5 Fågel i hand-hypotesen 

I sin korthet teoretiserar denna hypotes att investerare gärna tar det säkra före det 

osäkra i en värld präglad av asymmetrisk information. Det vill säga att de föredrar en 
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säker dividend framom en större andel osäker framtida kapitalvinst. Ökade dividender 

antas, ceteris paribus, leda till ett förhöjt värde på företaget eftersom det minskar på 

framtida osäkerhet och minskar kapitalkostnaden. (Al-Malkawi et al., 2010) 
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4 DIVIDENDPOLITIK OCH KOPPLINGEN TILL DEN 
PUBLIKA SKULDMARKNADEN 

Genom att återkoppla till dividendteorier som behandlar agentkostnader framkommer 

det att de företag som löper större risk att ådra sig stora agentkostnader är de som är i 

ett senare skede i livscykeln med få investeringsmöjligheter, dessutom är de generellt 

sett stora och lönsamma. Aivazian et al. (2006) bedömer att dessa kännetecken även är 

relevanta för tillgången till publik skuld. Rozeff (1982) påpekar, som tidigare 

diskuterat, att betalning av dividend ökar kostnaden för finansiering och ur ett 

agentkostnadsperspektiv är dividender följaktligen en funktionell lösning framförallt 

för företag som kan bibehålla finansiell flexibilitet och förmånlig finansiering även i de 

fall de betalar dividend.  

Företag som betalar dividend kan komma att behöva öka sin andel skuld eftersom de 

måste söka sig till andra former av finansiering än återhållna vinstmedel. Eftersom 

skuld är billigare än eget kapital och publik skuld ger en högre flexibilitet finns det en 

logisk bakgrund till att företag som betalar dividend gärna söker sig till den publika 

skuldmarknaden. Faulkender och Petersen (2005) påpekar att företag som har tillgång 

till publik skuld dessutom tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad som är närmare 

vad som är optimalt. Detta tyder på att de har en större finansiell flexibilitet och väljer 

den publika skuldmarknaden, då de i enlighet med Easterbrook (1984) använder 

återhållna vinstmedel till att betala dividender och således ”tvingas” till 

kapitalmarknaden för att erhålla finansiering. Genom att vända på myntet kan det 

sägas att företag som har billig och flexibel tillgång till extern finansiering, i.e. tillgång 

till publik skuld, också med större sannolikhet betalar dividend eftersom de generellt 

sett är företag i ett senare skede i livscykeln som präglas av större agentkostnader. 

Samtidigt har de så hög kvalitet att de kan absorbera kostnaderna som uppstår genom 

denna dividendbetalning. 

I och med detta antas de företag som betalar dividend, men också söker sig till 

skuldmarknaden, vara de som präglas av större agentkostnader och använder sig av 

dividender för att minska dessa. Det skenbart orimliga i denna företeelse är att företag 

genom flexibel tillgång till den publika skuldmarknaden återigen har möjlighet att 

anskaffa kapital som täcker mer än behovet för investeringar i positiva 

nettonuvärdesprojekt, och agentkostnadsproblemet av fria kassaflöden träder fram 

igen. Denna gång dock, som diskuterat i Jensen (1986), är kassaflödena kontrollerade 

av skuldfinansiärerna. Företag som inte har tillgång till den publika skuldmarknaden 
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har i allmänhet en lägre skuldsättningsgrad och fokuserar på att använda sina 

kassaflöden till att sköta verksamheten och den befintliga skulden, dessutom är 

skuldkapitalet mera noggrant övervakat. Dessa företag är mindre välkända med lägre 

finansiell flexibilitet och är också de som kännetecknas av en lägre risk att ådra sig 

agentkostnader.  

Som diskuterat i kapitel två om dividender, har en regelbunden utdelning ett stort 

informationsvärde och en nedskärning i dividender har en negativ inverkan på 

företagets marknadsvärdering. I kapitel 3.2 presenterades Lintners (1956)-modell 

tillsammans med signaleringshypotesen. Signaleringsteorin bygger dock i stora drag på 

att företag lockar investerare genom signaler om goda framtida kassaflöden. Guay och 

Harford (2000) anser detta vara en trivial effekt av dividendpolitik. Lintners resultat 

bör istället tolkas som undvikandet av att sända negativa signaler till marknaden 

genom att skära ned på dividend.  

LaPorta et al. (2000) påpekar att effektiviteten av finansiella lösningar på 

agentproblem beror dels på den juridiska miljön företaget är aktivt inom och dels på 

investerarnas karaktär. Dividendutjämningspolitik antas vara en mera effektiv lösning 

för företag med mycket spridd ägarbas och på samma gång mindre effektiv för interna 

ägare som på ett enkelt sätt kan erhålla information om ledningens mål samt företags 

framtida kassaflödespotential. Aivazian et al. (2006) argumenterar för att precis 

samma logik går att applicera på skuldmarknaden där motsvarande skillnad 

representeras av privat skuld som ägs av endast den informerade finansiella 

mellanhanden samt publik skuld som karaktäriseras av en mycket bredare ägarbas.  

Således förväntas företag med tillgång till den publika skuldmarknaden med större 

sannolikhet betala dividend eftersom de genom möjligheten att erhålla kapital till en 

låg kostnad och låg övervakning bibehåller en finansiell flexibilitet även fast de 

använder kassaflöden till dividendutbetalning. Dessa företag är i regel även de som är 

relativt stora och välkända och som är mera benägna att ådra sig agentkostnader ställt i 

jämförelse med unga och okända tillväxtföretag som i större grad förlitar sig på 

bankfinansiering. Företag med tillgång till publik skuld antas dessutom följa en 

dividendpolitik i stil med Lintner (1956) i syfte att undvika negativa 

marknadsreaktioner. Detta eftersom de i första hand betalar dividend för att minska på 

agentkostnader men i samma veva blir utsatta för dividendernas informationskraft. 

Företag utan tillgång till den publika marknaden antas ha en mera sporadisk 
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dividendpolitik och betalar dividend enbart i de fall de har genererat positiva fria 

kassaflöden. 

Sammanfattningsvis har teoridelen gett upphov till två testbara hypoteser. 

1. Företag som har tillgång till den publika skuldmarknaden betalar med större 

sannolikhet dividender 

2. Företag som har tillgång till den publika skuldmarknaden har en större tendens 

att följa en dividendpolitik med fokus på utjämning  

Hypotes 1 bygger på det faktum att företag har möjlighet att minska på agentproblem 

relaterade till en stor kassabalans och bättre anpassa sin verksamhet till vad som är 

optimalt för externa investerare genom att betala ut dividend. De söker sig således till 

skuldmarknaden för att finansiera sin verksamhet. De företag som har möjlighet till 

detta är de som på ett relativt billigt sätt kan erhålla externt kapital, det vill säga de som 

har tillgång till den publika skuldmarknaden. Aivazian et al. (2006) påpekar att dessa 

företag tenderar att vara stora och lönsamma med låg marknadsvärdering samt lågt 

investeringsbehov och mycket fasta tillgångar. Dessa företag är ofta i ett senare skede i 

livscykeln och har möjlighet att generera kassaflöden utöver vad som krävs för att ta sig 

an alla möjliga positiva nettonuvärdesprojekt och är således mera känsliga för 

agentkostnader. Dessutom antas de också med större sannolikhet att ha en 

kreditvärdering. Detta styrks av Opler et al (1999) som lyfter fram att företag med 

bristfällig tillgång till publika skuldmarknaden tenderar att ha stora kassabalanser 

samt Almeida et al (2004) som finner att företag med högre kostnader för extern 

finansiering tenderar att spara en större del av sina fria kassaflöden i företaget istället 

för att betala ut dessa i form av dividend.  

Hypotes 2 bygger vidare på att företag som väl har tillgång till den publika 

skuldmarknaden och betalar dividend för att råda bot på agentkostnader är måna om 

att inte sända negativa signaler till marknaden. Eftersom dessa företag med större 

agentkostnader antas betala dividend är det också svårt att avbryta eller sänka denna 

utan starka marknadsreaktioner. Därför antas även dessa företag använda sig av en 

uttänkt dividendpolitik. Eftersom dividendutjämning antas vara en mera effektiv 

lösningsmekanism gällande en utbredd investerarbas, antas den också vara mera 

förhärskande på den publika skuldmarknaden.  
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5 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel presenteras artiklar som hänför sig till tidigare forskning som tangerar 

forskningsområdet eller/och är relevanta för avhandlingens metod samt 

bakomliggande teorier. Fem studier presenteras. 

Två studier som är synnerligen relevanta till både metod och teori presenteras först. 

Dessa är Aivazian et al. (2006) & (2003). Den första hänför sig direkt till avhandlingens 

forskningsfråga och metod medan den andra undersöker det relaterade ämnet om 

bankcentrerade kontra kapitalmarknadscentrerade ekonomier och dividendpolitiken 

inom dem. Vidare presenteras en artikel om asymmetrisk information, agentkostnader 

och dividender samt skillnaden mellan bankcentrerade Japan och 

kapitalmarknadsbaserade USA. Efter det presenteras en studie som undersöker 

faktorer och karaktäristika på företag som följer en utjämnande dividendpolitik. Den 

sista artikeln som presenteras vänder på myntet och undersöker sambandet mellan 

privat skuld och dividendpolitik.  

5.1 Aivazian et al. (2006): Dividend Smoothing and Debt Ratings 

Författarna till denna artikel undersöker sambandet mellan val av skuld och 

dividendpolitik. De visar att typen av skuld företag använder sig av har betydelsefull 

inverkan på valet av dividendpolitik. Den mest intressanta aspekten i studien är 

argumentet att företag som kontinuerligt använder sig av publik skuld med större 

sannolikhet betalar dividender och använder sig av en utjämnande dividendpolitik á la 

Lintner (1956), medan företag som använder sig av privat skuld i större utsträckning 

använder sig av en mera oförutsägbar och sporadisk dividendpolitik.  

I artikeln undersöks amerikanska företag under perioden 1981-1999. Den första 

frågeställningen som undersöks är beslutet att betala dividend och vilka fundamentala 

faktorer som påverkar detta beslut. Sedan undersöks faktorer som får företag att söka 

sig till den publika skuldmarknaden. På basen av dessa resultat estimeras 

dividendutjämningsmodellen skapad av Lintner (1956) där valet att följa en 

dividendutjämningspolitik kontra mera sporadiska utdelningar antas bero på 

tillgången till den publika skuldmarknaden.  

Frågeställning 1 angående vilka faktorer som påverkar om företaget betalar dividend 

eller ej baseras på teorin om betalning av återstoden8 stödd av företagets källor till och 

                                                      
8 Residual dividend policy 



 

 

29 

användning av kapital presenterad av Miller & Modigliani (1961). Företag med högre 

lönsamhet antas baserat på detta med större sannolikhet betala dividend medan 

företag med högre framtida investeringsbehov antas med lägre sannolikhet att betala 

dividend. Dessutom antas företag med lägre finansiell flexibilitet med lägre sannolikhet 

att betala dividend. Författarna argumenterar därför för att företag som betalar 

dividend med större sannolikhet söker sig till publika skuldmarknaden om de är större 

och har mycket fasta tillgångar samtidigt som företag som inte betalar dividend söker 

sig till banklån eftersom banker kan minska informationsgapet och minska problemen 

med asymmetrisk information. Om dessa företag ”mot förmodan” betalar dividend 

antas de följa en sporadisk dividendpolitik som präglas av utbetalning av återstoden. 

Erhållandet av en kreditvärdering används som indikation på att företaget har tillgång 

till den publika skuldmarknaden. I studien används årlig data över dividend. Alla årliga 

företagsobservationer används och av hela samplet betalar ungefär 39 procent 

dividend. Även kreditbetyg hämtas (från 1985 till följd av tillgänglighet). Av dessa 

företag betalar 67 procent dividend, medan motsvarande siffra för företag utan 

kreditvärdering är 30 procent.  

Variabler som används i studien är Dividend/rörelsevinst, Dividend per aktie/vinst per 

aktie, Totala försäljningen, totala tillgångar, lönsamhet (ROA), P/B9, investeringsgrad 

(investering i anläggningstillgångar/nettovärdet av fasta tillgångar med en 

fördröjning), skuldsättningsgrad och påtaglighet10 räknat som nettovärdet av fasta 

tillgångar dividerat med totala tillgångar. För att beakta skillnader i kreditvärdering 

och dividender mellan industrier inkluderas även en indikatorvariabel för industri.  

Sannolikheten för att företag betalar en dividend och sannolikheten att företag har en 

kreditvärdering estimeras med logitregressioner. 8 modeller estimeras, från mest 

simpel till mera sofistikerade. Tidsdummyn inkluderas mot de senare modellerna och 

visar på att tendensen för företag i samplet att betala dividend minskar med tiden. 6 

modeller estimeras med dividend som beroende variabel med olika variationer av 

oberoende variabler. Den simplaste modellen estimerar dividend mot endast 

kreditvärdering och en konstant. Vidare görs en regression med dividend som 

beroende variabel mot de variabler som kan tänkas beskriva både dividendbetalning 

och tillgång till publik skuld. Utöver det estimeras 2 regressioner med kreditvärdering 

som beroende variabel mot samma förklarande variabler. Överlag visar resultatet på att 

                                                      
9 Pris per aktie dividerat med bokvärde per aktie 
10 Tangibility 
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kreditvärderingskoefficienten är signifikant positiv gällande sannolikheten att företag 

betalar dividend och att större företag med mera skuld söker sig till den publika 

skuldmarknaden medan lönsamhet, investeringsgrad, marknad till bok och påtaglighet 

är mindre viktiga variabler i sammanhanget.  

Sedan går artikeln vidare in på dividendutjämning. I denna del testas ifall företag med 

tillgång till publik skuld följer en dividendpolitik med fokus på utjämning eller 

betalning av återstoden. Detta testas genom att estimera Lintner (1956) modellen med 

dividend per aktie som beroende variabel och dividend per aktie med en fördröjning11 

samt vinst per aktie som oberoende. Vidare inkluderas en interaktionsvariabel som 

består av indikatorvariabeln för om företaget är kreditvärderat multiplicerat med 

fördröjd dividend per aktie. Regressionen utförs på hela samplet samt på den 

dividendbetalande delen av samplet. Det mest intressanta resultatet från dessa 

regressioner är att interaktionsvariabeln är mycket signifikant. Nollhypotesen är att 

interaktionsvariabeln inte är signifikant och alla företag jämnar ut sina dividender. 

Koefficienten för DPS med fördröjning faller till – 0,136 vilket innebär att företag utan 

kreditvärdering har en negativ koefficient medan interaktionsvariabeln är positivt 

signifikant, vilket indikerar att företag med en kreditvärdering följer en 

utjämningsmodell för dividender medan företag utan kreditvärdering inte gör det, det 

vill säga, de följer modellen med utbetalning av återstoden.  

Författarna drar på basis av resultaten slutsatsen att det finns ett starkt samband 

mellan skuld och dividendpolitik. Den mest kritiska faktorn är inte andelen skuld, utan 

typen av skuld. Dividendutjämning används som en lösning på agent- och 

signaleringsproblem primärt av stora företag med kreditbetyg vilka präglas av en större 

finansiell flexibilitet genom tillgången till publik skuld.   

5.2 Aivazian et al. (2003): Dividend policy and the organization of capital 
markets 

Samma författare som i tidigare presenterad artikel undersöker även dividendpolitik i 

länder med starkare tillit till kapitalmarknaden, i detta fall USA, och gör en jämförelse 

med marknader som förlitar sig mera på bankfinansiering, representerade av 8 

tillväxtmarknader.  

Även i denna artikel är fokus på dividenders signaleringsmöjligheter och minskandet 

av asymmetrisk information och agentproblem. Frågeställningen är snarlik den i 

                                                      
11 Lagged DPS 
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Aivazian et al. (2006) eftersom jämförelsen görs mellan bank- och 

kapitalmarknadscentrerade ekonomier, fast typen av skuld inte explicit står i fokus i 

denna artikel. 

Baserat på ersättningshypotesen12, var dividender fungerar som ett substitut för direkt 

kommunikation med externa investerare, förväntar sig författarna att 

dividendbetalningen är mera förutsägbar i kapitalmarknadscentrerade ekonomier i 

syfte att försäkra externa investerare om att företagets operationer är stabila. 

Ytterligare nämns komplimentshypotesen13, var dividender fungerar som en 

förstärkning av ryktet för företag som är verksamma i en miljö kännetecknad av lägre 

transparens, laglig struktur och investerarskydd. Skillnaden mellan de två hypoteserna 

är att komplimentshypotesen även gäller för företag med en bankrelation. Företag i 

bankcentrerade ekonomier förväntas baserat på ersättningshypotesen att ha mera 

oförutsägbara utbetalningar som reflekterar mera växlande interna kassaflöden. Detta 

leder till att testen i artikeln går ut på att klargöra om företag i tillväxtmarknader har 

mindre förutsägbara utbetalningar jämfört med företag i USA och om dividender i 

utvecklingsmarknader är mindre beroende av tidigare dividender och mera känsliga för 

nuvarande vinst.  

Eftersom det visat sig att Lintners (1956) modell för dividendutjämning relativt bra kan 

beskriva utdelningen i kapitalmarknadsbaserade USA, förväntar sig författarna att den 

inte kan beskriva utdelningen på de bankcentrerade tillväxtmarknaderna lika väl 

eftersom utdelningarna antas vara mera sporadiska. Ifall Lintners modell fungerar väl 

på tillväxtmarknaderna stöder det komplimentshypotesen. 

I studien undersöks Sydkorea, Indien, Malaysia, Thailand, Zimbabwe, Jordanien, 

Pakistan och Turkiet samt USA. Data är insamlat mellan 1980-1990 för företag i 

respektive land. Efter att ha kontrollerat för utvecklingen av respektive lands 

banksystem visar det sig att de flesta tillväxtmarknaderna har ett mindre utvecklat 

system än USA. Systemen i Thailand, Malaysia och Sydkorea har dock liknande 

struktur som det amerikanska systemet i termer av marknadsorientering.  

Datamaterialet fördelas över tre grupper beroende på deras årliga dividendmönster. 

Grupp 1 innehåller företag som ökat dividender från tidigare år, grupp 2 innehåller 

företag som skurit ned på dividender och grupp 3 innehåller företag som har 

                                                      
12 Substitution hypothesis  
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oförändrad dividend. För USA tenderar företag i grupp 2 att vara företag i sämre 

ekonomisk position än de andra grupperna och företag i grupp 3 tenderar att vara 

företag som är lönsamma men har högre skuld och lägre räntetäckning än företag i 

grupp 1. Generellt kan det ses att dividendbesluten görs baserat på företagets 

finansiella hälsa och att marknaden förväntar sig nedskärning i utbetalningen då 

företagets prestation varit sämre, d.v.s. dividendbetalningen är någorlunda 

förutsägbar. Denna generella bild håller ej lika bra på tillväxtmarknaderna och det 

finns således ett lägre informationsvärde i dividenderna på dessa marknader.  

Efter detta estimeras även Lintners modell för dividendutjämning. I enlighet med 

författarnas hypotes, fungerar modellen väl på den amerikanska marknaden, med en 

förklaringsgrad (R2) på 89-90% och en koefficient på fördröjd dividend på 0,878, vilket 

bekräftar att dividendpolitiken bland amerikanska företag är mycket förutsägbar. På 

tillväxtmarknaderna är resultaten mycket lägre än de observerade på amerikanska 

marknaden, med en medelkoefficient på 0,486, vilket indikerar på mycket instabilare 

utdelning, alternativt snabbare justering mot dividendmålet.  

Genom kombinationen av Lintnermodellen och resultaten från modellen för att 

förutsäga dividendförändringar, drar författarna slutsatsen att dividendpolitiken har 

mycket lägre betydelse för signalering och lösandet av agentproblem på 

tillväxtmarknader (bankcentrerade) jämfört med kapitalmarknadsbaserade USA. 

Vidare diskuteras det att ersättningshypotesen bättre förklarar dividendpolitiken i 

bankcentrerade ekonomier än vad komplimentshypotesen gör. Med andra ord finns det 

inget som indikerar på att stabila dividender är viktigt för att signalera framtida 

lönsamhet eller minska agentkostnader inom de bankcentrerade ekonomierna.  

5.3 Dewenter & Warther (1998): Dividends, Asymmetric Information, 
and Agency Conflicts: Evidence from a Comparison of the Dividend 
Policies of Japanese and U.S. Firms 

Till följd av att Japan och USA båda är stora marknader men med signifikanta 

skillnader i hur ”nära” de är till sina investerare är det en tacksam jämförelse i termer 

av skillnader i hur agentproblem och asymmetrisk information påverkar företagens 

beslutfattande gällande dividendpolitik. Till följd av uppbyggnaden av det japanska 

systemet, präglas det av en lägre grad av asymmetrisk information och agentproblem, 

och dividendpolitik torde således inte vara en effektiv disciplineringsmekanism. I 

denna studie dras full nytta av denna skillnad när den positiva korrelationen mellan 
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dividendförändringar och aktieavkastning samt företagens motvilja att minska på 

dividender från år till år undersöks på dessa marknader.  

Precis som i de två tidigare presenterade studierna, tar denna fasta på Lintners(1956) 

resultat att företag inte vill skära ner på dividender eftersom det sänder negativa 

signaler till marknaden samtidigt som de inte vill öka dividender för snabbt i rädsla för 

att de måste skära ned på dem i framtiden.  

Författarna samlar in data från båda marknaderna från 1983-1993. I analysen 

undersöks nedskärning och ökning av dividend jämte utelämnandet och påbörjandet. 

Nedskärning och ökning definieras som negativa och positiva förändringar i årliga 

dividender. Utelämnandet och påbörjandet av utbetalning identifieras som företag vars 

dividend ändrar från ett positivt nummer till noll eller från noll till ett positivt nummer. 

Ingen kontroll görs för ifall utelämnandet sker efter att företaget betalat dividend i flera 

år efter varandra i stil med andra tidigare studier, utan endast om förändring från 

positivt till negativt värde har skett.  

En händelsestudie utförs på båda marknaderna efter att företag har påbörjat eller 

utelämnat utbetalning. Resultatet understöder författarnas hypotes och reaktionerna är 

lägre på den japanska marknaden än på den amerikanska. Ett antal övriga aspekter 

som potentiellt förklarar resultatet utöver skillnaden i informationstillgänglighet 

diskuteras. Dessa är skatteeffekter, konkurrerande vinstannonseringar och vare sig 

företaget betalat dividend en längre tid eller ej innan de skar ned på den. Dessa effekter 

och en dividendyield-effekt kontrolleras för med minstakvadratsmetoden. Det mest 

intressanta resultatet från denna undersökning är att koefficienten för dividendyield är 

positiv för amerikanska företag men negativ för japanska. Detta indikerar att 

utelämnandet av en dividend på amerikanska marknaden innehåller mera information 

än motsvarande japanska.  

På basis av detta fortsätter undersökningen in på det klassiska Lintnerspåret. Till följd 

av resultatet diskuterat i förra stycket är det tydligt att dividender inte fungerar som en 

lika stark signal i Japan och japanska företag antas vara mera villiga att justera sina 

dividender snabbare i relation till deras vinst per aktie. Resultatet visar på en 

anpassningshastighet på 0,055 för amerikanska företag och 0,094 för japanska, vilket 

vidare stöder grundtanken om att dividender har en större signaleringssignifikans på 

den amerikanska marknaden.  
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Efter detta går studien djupare in på dividendnedskärning specifikt. En logitmodell 

estimeras med en beroende variabel som tar värdet 1 om företaget skurit ned på sin 

dividend det året och 0 annars. Oberoende variabler är marknadsjusterad avkastning 

under 3 år. Resultatet från denna modell visar på att amerikanska företag tar i 

beaktande en tidsperiod på två år bakåt gällande beslutet att skära ner på dividend, 

medan japanska företag reagerar direkt på nuvarande prestation. 

5.4 Leary & Michaely (2011): Determinants of dividend smoothing: 
Empirical Evidence 

Leary och Michaely undersöker faktorer som påverkar företagets tendens att följa en 

dividendpolitik med inriktning mot utjämning i stil med Lintner (1956). Med denna 

undersökning försöker författarna fylla luckan i forskningen om orsaken till att så 

många företag utjämnar sin dividendbetalning. De studerar skillnaden i utjämning med 

tvärsnittsdata och ytterligare undersöks hur utjämning har utvecklats med tiden.  

Den empiriska delen av forskningen fokuserar på existerande teorier gällande 

marknadsfriktioner som antas påverka utjämningstendensen. Dessa är i mångt och 

mycket de samma som antas påverka dividendstorleken och som diskuterats i 

teoridelen av denna avhandling, t.ex. agentproblem och asymmetrisk information. 

Utöver dividender har författarna valt att även studera aktieåterköp till följd av den 

välkända trenden att företag mera och mera förlitar sig på denna typ av utdelning.  

För tvärsnittsanalysen används alla företag tillgängliga i databaserna CRSP och 

Compustat. Finansiella företag och företag som varit en del av ett stort förvärv eller en 

fusion exkluderas. Tidsperioden som undersöks sträcker sig mellan 1985-2005. Vidare, 

för att kunna undersöka dividendpolitik, undersöks endast företag som betalar 

dividend och som har tillräckligt med data för att kalkylera ett utjämningsmått. Detta 

uppnås genom att begränsa samplet till de företag som betalat dividend i åtminstone 10 

år. Till slut ställs kravet att åtminstone fem år av data för kontrollvariablerna för 

marknadsfriktioner finns tillgängligt och således är det slutgiltiga antalet företag som 

undersöks 1335 med totalt 21 400 observationer.  

Som kontrollvariabler för marknadsfriktioner används ett flertal olika variationer. 

Variabler som hänför sig till asymmetrisk information är relaterade till företagets 

mognadsgrad, storlek och ålder. Äldre och större företag förväntas vara associerade 

med en lägre grad asymmetrisk information eftersom det generellt sett är mera 

välkända. Utöver det inkluderas påtaglighet och P/B eftersom påtagliga tillgångar är 
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lättare för utomstående investerare att evaluera jämfört med immateriella tillgångar 

och tillväxtmöjligheter. Vidare inkluderas mått på volatilitet eftersom dessa är 

relaterade till både risk och asymmetrisk information. Även ett mått på hur väl 

analytikers prognoser avspeglar verkligheten inkluderas samt antalet analytiker som 

följer aktien.  

Lönsamma företag med låg P/B-multipel har med stor sannolikhet stora mängder 

positiva fria kassaflöden i relation till investeringsmöjligheter och dessa variabler antas 

avspegla företag som har större agentproblem. Relaterat till detta antas också företag 

som har hög kreditvärdering och lågt P/E-tal14, så kallade kassakor, vara mera känsliga 

för agentproblem. Vidare inkluderas ett mått på styrningsstyrka15 inom 

agentproblemsuniversumet.   

Andelen institutionella ägare har i många fall ansetts vara ett mått som inkluderar de 

tre viktigaste friktionerna; skatter, asymmetrisk information och agentproblem och 

därför inkluderas även denna variabel.  

För att testa vilka företag som tenderar att följa en utjämnande dividendpolitik används 

först Lintners (1956), i det här sammanhanget mycket välanvända modell. Författarna 

diskuterar det faktum att Lintners modell kan lida av en snedvridningseffekt med 

ursprung i småföretag och att målutdelningskvoten visat sig vara mindre relevant i 

dagsläget. Därför inkluderas två alternativa mått på utjämning. Det första går ut på att 

estimera anpassningshastigheten genom en tvåstegsprocedur där första steget går ut på 

att estimera målutbetalningskvoten som medianen av dividendkvoten under 

sampelperioden och sedan estimera en modifierad Lintnermodell var medianen av 

dividendkvoten multipliceras med årets vinst och subtraherar förra periodens 

dividend. Som andra alternativ används ett icke-parametriskt test på utjämning där 

måttet är volatiliteten på dividender relativt till vinsten. 

Samplet delas upp i grupper baserat på volatilitetsnivå för att försäkra att utjämningen 

inte enbart är beroende på volatiliteten i vinster. Sedan estimeras en modell med 

anpassningshastigheten som beroende variabel och tidigare diskuterade 

kontrollvariabler samt en tidsserie för att se hur utjämningen utvecklats över tid och till 

slut även en modell som tar i beaktande aktieåterköp. 

                                                      
14 Pris dividerat på nettovinst 
15 Governance strength 
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Resultatet tyder på stora variationer i utjämning över tid och intressant nog, en ökande 

trend även under tidsperioden före företag började använda sig av aktieåterköp runt 

mitten av 1980-talet. Utjämningspolitiken tenderar att vara vanligast för företag som 

präglas av större agentkostnader, det vill säga stora, gamla företag med svag 

styrningsstyrka och låg P/B-multipel. På andra sidan av spektrumet återfinns företag 

som präglas av en större andel asymmetrisk information, vilka denna studie visar att 

tenderar förlita sig på dividendutjämning till en lägre grad. Dessutom finner de en 

stark association mellan andelen institutionella ägare och utjämning, vilket tyder på att 

skatteklientseffekten inte är en avgörande faktor gällande företagets 

dividendutjämningsbeslut. Sammanfattat tyder denna studie på att faktorer relaterade 

till agentkostnader som uppstår till följd av positiva fria kassaflöden är de som är 

viktigast gällande dividendutjämning.  Aktieåterköp har inte ett betydelsefullt 

inflytande på dividendutjämning, utan bör tolkas som en självständig enhet och 

marknadsfriktioner som kan beskriva dividendutjämning gör ett sämre jobb i 

beskrivandet av aktieåterköp. 

5.5 Allen, Gottesman, Sanders & Tang (2012): The role of banks in 
dividend policy 

Författarna i denna artikel vänder på myntet och väljer att undersöka dividendpolitik i 

aspekten av privat skuld. Genom att använda en databas med information om banklån 

hoppas de råda bukt på problemet att studier som använder sig av kreditvärdering som 

indikation på tillgång till den publika skuldmarknaden ignorerar det faktum att företag 

som har en kreditvärdering, fortfarande kan vara mera beroende av relationsmässig 

finansiering från banker. Dessutom tar de upp det faktum att det är mycket troligt att 

banker genom sina kontraktuella överenskommelser kan begränsa möjligheten att 

betala ut dividend. Frånsett dessa faktorer är teorierna någorlunda lika de som 

presenteras i Aivazians et als båda forskningar och huvudhypotesen är att den privata 

skulden minskar behovet av signalering då kontrollen av banken är tillräckligt 

informationsrik och företag som förlitar sig mera på privat skuld antas mera sällan att 

betala dividend.  

Datamaterialet är insamlat för tidsperioden 1990-2006 till följd av tillgänglighet och i 

syfte undvika att undersökningen påverkas av den globala finanskrisen med start 2007. 

Hypotesen som ställs upp är att desto intensivare bankrelationen är, desto lägre 

dividendbetalning kan ses. Hur intensiv bankrelationen är definieras som den totala 

mängden lån från en bank under en treårsperiod dividerat med totala skulder år 0. 
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Som mått på dividendpolitiken används dividend per aktie, logaritmen av dividend per 

aktie och en indikatorvariabel på om företaget betalat dividend eller ej.  

Agentkostnader inkluderas genom variablerna fritt kassaflöde och en indikatorvariabel 

för om banklånet har restriktionsklausuler gällande dividender. Vidare inkluderas en 

indikatorvariabel för om företaget har skuld med en värdering från Standard & poors, 

skuldsättningsgrad, samt en indikatorvariabel för om företaget gett ut publik skuld och 

en variabel för storleken på denna publika skuld vilka alla kontrollerar för ifall företaget 

har andra möjligheter till finansiering utöver banklån.  

Ytterligare kontrollvariabler såsom dividend med fördröjning16, logaritmen av totala 

tillgångar, vinst, marknad-till-bok-förhållandet, volatilitet, skatter, tillväxt i försäljning, 

andelen immateriella tillgångar, institutionellt ägarskap och insiderägare inkluderas.  

Finansiella och allmännyttiga företag exkluderas och det slutgiltiga samplet består av 

14 742 årliga observationer fördelade över 3512 olika låntagare. 

En regression utförs på de olika måtten för dividender mot låneintensiteten och 

kontrollvariablerna. Resultatet visar på ett omvänt förhållande mellan dividendpolitik 

och andelen banklån. Med andra ord desto mera företaget förlitar sig på banklån, desto 

lägre dividender betalar de. Orsaken till detta antas bero på att bankers effektiva 

kontroll minskar informationsgapet vilket minskar behovet för företag att använda sig 

av dividender för att fylla samma funktion samt det faktum att banker genom 

kontrakten minskar möjligheten för företag att betala ut dividend. Detta resultat är 

även robust i förhållande till de inkluderade kontrollvariablerna.  

5.6 Sammanfattning av tidigare forskning och anknytning till 
avhandlingen 

De presenterade forskningarna behandlar antingen direkt eller indirekt ämnen 

relaterade till denna avhandling. I de fyra presenterade forskningarna som närmast 

hänför sig till syftet med denna avhandling visar resultaten entydigt på att företag som 

präglas av en större finansiell flexibilitet, mätt i tillgången till den publika 

skuldmarknaden, också i större utsträckning betalar dividend samt följer en mera 

noggrant utstuderad dividendpolitik. Dessa företag är baserat på tidigare forskning 

större, äldre och potentiellt mera utsatta för agentproblem associerade med en stor 

kassabalans. I majoriteten av studierna används Lintners (1956) modell för att 

                                                      
16 lag 
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undersöka dividendpolitiken och även fast studierna på diverse sätt kontrollerar för 

företagens konstellation av publik och privat skuld, pekar resultaten klart på att företag 

med tillgång till publik skuld har en mera förutsägbar och stabil dividendpolitik. 

Dividendutjämningen är dock baserat på denna forskning framförallt en följd av 

lösning på agentproblem som uppstår när företag har en kassabalans som är 

överdimensionerad gentemot det operativa behovet medan informationssignaleringen 

med dividender inte är lika relevant. Detta får stöd i både Aivazian et al. (2006) som 

lyfter fram att LaPorta (2000) påpekar att dividendutjämning är en bättre 

styrningsmekanism för en utbredd ägarbas såsom på den publika skuldmarknaden 

samt Dewenter & Warther (1998) som i sin studie visar på att dividendsignalering är 

mest allmänt förekommande bland företag som lider av större agentproblem.  

I tabell 1 sammanfattas de presenterade forskningarna och de viktigaste slutsatserna.  

Tabell 1  Sammanfattning av tidigare forskning  

Artikel 
Tidsperiod &  

Marknad 
Resultat 

Dividend Smoothing and 
Debt Ratings 
Aivazian et al. (2006) 

1981-1999 
USA 

  
 
Typen av skuld viktig för dividendpolitik; 
företag med tillgång till publik skuld 
betalar med större sannolikhet dividend 
och följer en dividendutjämningspolitik 
 

Dividend Policy and the 
organization of capital 
markets  
Aivazian et al. (2003) 

1980-1990 
USA & 8 

tillväxtmarknader 

Dividendutjämning vanligare på 
kapitalmarknadscentrerade marknader 

Dividends, Asymmetric 
Information, and Agency 
Conflicts: Evidence from 
a Comparison of the 
Dividend Policies of 
Japanese and U.S. Firms 
Dewenter & Warther 
(1998) 

1983-1993 
USA & Japan 

Dividendutjämning vanligare på 
amerikanska marknaden där företagen i 
allmänhet har en mindre nära relation till 
långivaren jämfört med japanska 
marknaden. Agentproblem och 
asymmetrisk information troliga 
förklaringar 

Determinants of dividend 
smoothing: Empirical 
Evidence 
Leary & Michaely 
(2011) 

1985-2005 
USA 

Dividendutjämning vanligast för företag 
som antas vara potentiellt sårbara för 
agentkostnader. Skatteklientel och 
asymmetrisk information inte lika 
betydande. 

The role of banks in 
dividend policy 
Allen, Gottesman, 
Sanders & Tang 
(2012) 

1990-2006 
USA 

Företag som i större grad förlitar sig på 
bankskuld betalar lägre dividend. 
Finansiell flexibilitet och covenanter som 
förhindrar dividendbetalning troliga 
förklaringar 
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6 DATA 

I detta kapitel presenteras datamaterialet som används i denna avhandling. Till först 

beskrivs datainsamlingsprocessen och sedan presenteras den deskriptiva statistiken. 

Datamaterialet är uppdelat i två sampel; ett totalsampel samt ett subsampel var endast 

de företag i totalsamplet som har en kreditvärdering inkluderas. Denna uppdelning 

utförs eftersom erhållandet av kreditvärdering används som en indikation på tillgång 

till publik skuld och kreditvärderingarna investment grade och junk bond, som 

diskuterat under teoridelen, kan avgöra hur lätt och billigt företag kan låna på den 

publika skuldmarknaden. 17 

6.1 Datainsamling 

Undersökningen är begränsad till företag från de elva länder som tog i bruk euron år 

1999. Listan över inkluderade företag hämtades från Thomson Reuters Eikon. 

Kriterierna som specificerades för hämtning av material var att företaget skulle vara 

listat på en av börserna i de inkluderade länderna samt att huvudkontoret också är i ett 

av dessa länder. Exempelvis inkluderades ett företag som är listat i Nederländerna men 

har huvudkontor i Frankrike, medan ett företag listat i Nederländerna med 

huvudkontor i Beijing inte uppfyllde kravet. Företag inom den finansiella industrin 

med SIC-koder 6000-6999 samt reglerade allmännyttiga företag med SIC-koder 4900-

4999 exkluderades. Det totala antalet företag slutade således på 1949. 

Från Factset hämtades företagsspecifik data för perioden 1999-2016. I och med att 

samplet består av flera företag över en längre tidsperiod, är datamaterialet av 

panelstruktur. Data över omsättning och totala tillgångar hämtades först och företag 

med otillgänglig data eller värdet noll på dessa variabler för det/de året/åren kraven 

inte uppfylldes exkluderades. Till följd av att vissa variabler såsom dividendbetalning 

präglades av tidsinvarianta aspekter, strukturerades panelerna enligt tresiffrig SIC-kod 

för att möjliggöra variation inom panelen samt i syfte att ta i beaktande 

industrieffekter. Detta resulterade i 241 tvärsnittsgrupper med obalanserad karaktär, 

eftersom ingen restriktion på att data skulle vara tillgängligt över hela perioden sattes. 

Vidare samlades variabler för mått på lönsamhet, investeringsgrad, 

                                                      
17I diskussionen i kapitel 6 och 7 används benämningen kreditvärdering allmänt för både hela samplet 
och subsamplet, men när diskussionen gäller subsamplet syftar kreditvärdering på kreditvärderingsnivå 
och denna simplifiering görs enbart för läsbarhetens skull. I kapitel 8 och 9 var resultaten diskuteras 
skiljs dessa åt genom att variabeln för hela samplet benämns som kreditvärdering och variabeln för 
subsamplet benämns som kreditvärderingsnivå. 
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marknadsvärdering, skuldsättningsgrad, storlek och påtaglighet in. Dessa presenteras i 

närmare detalj i kapitel 6.2 och deskriptiv statistik över dessa presenteras i kapitel 6.3. 

Utöver dessa kontrollvariabler hämtades data över dividendbetalning som tog värdet 1 

ifall värdet var över noll och 0 annars, samt data över kreditvärdering. Till följd av 

extremvärden i variablerna winsoriserades variablerna så att de största samt minsta 1 

procenten i respektive variabel fick samma värde som den direkt efterföljande 

observationen. 

Till Lintners modell hämtades dividend per aktie och vinst per aktie för alla företag 

mellan år 1999-2016.  

6.1.1 Indikatorvariabel för kreditvärdering 

Kreditvärderingsvariabeln används i denna studie för att indikera på tillgång till publik 

skuld. Indikatorvariabeln på om företaget har en kreditvärdering samlades manuellt in 

genom att för varje företag i samplet söka upp kreditvärderingsförändringar från 

Thomsom Reuters Eikon. Via företagets skuldprofil i databasen fanns alla förändringar 

i kreditvärdering tillgängliga från kreditvärderingsföretagen S&P, Fitch och Moody’s. 

Status för när värderingen ändrat till WR18 och NR19 d.v.s. att företaget inte längre har 

en värdering fanns tillgängligt i samma databas. Variabelkonstruktionen gick till så att 

första datumet för kreditvärdering var utgångspunkten och om ingen indikation på att 

värderingen upphört för det specifika företaget innan 2016 fanns, tog variabeln värdet 1 

över hela undersökningsperioden, givet att första datumet var 1999 eller före. Som 

exemplifiering kan företaget L’oreal fungera. L’oreals första värdering var från Fitch år 

2001, vilken upphörde 2007 men samtidigt höll de en värdering från S&P från 2006 

och framåt. L’oreals indikatorvariabel tog då värdet 0 mellan år 1999 och 2000 och 1 

från 2001-2016. Av hela samplet har ca 10 procent av företagen en kreditvärdering 

någondera av de undersökta åren.  

Eftersom nivån på kreditvärdering antas påverka flexibiliteten på den publika 

skuldmarknaden inkluderas kreditvärderingsnivån i subsampelanalysen. Denna 

variabel tog värdet 1 ifall kreditvärderingen var av investment grade-status och 0 ifall 

junk bond. I enstaka fall hade ett företag investment grade-värdering från ett 

kreditvärderingsföretag men junk bond från ett annat. I dessa fall bestämdes 

indikatorvariabelutkomsten baserat på följande ordning; S&P>Moody’s>Fitch. Detta 

                                                      
18 Rating Withdrawn 
19 Not Rated 
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baserat på Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens rapport över 

marknadsandelar för kreditvärderingsföretag i Europa, vilket i denna avhandling 

fungerar som en rykteshierarki. (ESMA, 2017) 

Det totala antalet företag inkluderat i subsamplet för kreditvärdering är 198 och ca.60 

procent av dessa har en investment grade-värdering under undersökningsperiodens 

sista år. I en extensiv rapport över den Europeiska obligationsmarknaden från 

Europeiska Kommissionen (2017b) presenteras data över fördelningen mellan 

kreditvärderingar år 2017 och ca.60 procent av det samplet faller under ramen för 

investment grade, vilket överensstämmer med fördelningen i undersökningssamplet.  

6.2 Presentation av variabler 

Metoden i denna avhandling följer till stor del Aivazian et al. (2006) och är således 

uppdelad i en del som undersöker sannolikheten att företag som har tillgång till publik 

skuld betalar dividend samt om företag med tillgång till publik skuld till större grad 

följer en dividendutjämnande strategi. De beroende variablerna som används är 

således specificerade för att mäta detta. Till den första delen används de tidigare 

diskuterade indikatorvariablerna för dividend samt kreditvärdering. Dessa är i binär 

form eftersom de används som beroende variabel i en logitmodell. I test för 

dividendutjämningspolitiken används dividend per aktie som beroende variabel i 

enlighet med modellen från Linter (1956), vilken närmare presenteras i kapitel 7.2. 

6.2.1 Kontrollvariabler 

I tidigare forskning och teoridelen av denna avhandling diskuteras ett flertal faktorer 

som antas påverka beslutet att betala dividend. Aivazian et al. (2006) antyder även på 

att många av samma faktorer påverkar om företag har tillgång till den publika 

skuldmarknaden. I denna avhandling är dessa faktorer kategoriserade under 

lönsamhet, investeringsgrad, marknadsvärdering, skuldsättningsgrad, storlek och 

påtaglighet. Till näst presenteras dessa. Tabell två presenterar en sammanfattning av 

kontrollvariablerna med förväntade förtecken. 

6.2.1.1 Lönsamhet 

Avkastning på totalkapital (ROA) används som mått på lönsamhet. Företag med högre 

lönsamhet genererar mera tillgängligt kapital och detta kan i många fall användas till 

dividendutbetalning. Dock finns det andra ändamål som detta kapital kan användas 

till, vilket leder till inkluderandet av diverse andra kontrollvariabler. Även gällande 
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kreditvärderingsspecifikationerna antas lönsamhet ha en positiv effekt gällande 

sannolikheten att företag har en kreditvärdering. Samma logik är applicerbar på 

subsamplet med endast kreditvärderade företag var företag med en högre 

kreditvärdering antas vara lönsammare 

6.2.1.2 Investeringsgrad 

Företag kan även använda sig av kapital till att göra nyinvesteringar och försöka skapa 

tillväxt. Företag med en högre investeringsgrad antas i större utsträckning föra in 

genererade kassaflöden tillbaka in i företaget istället för att betala dividend och således 

minskar sannolikheten för dividendbetalning. Investeringsgraden mäts genom 

investering i anläggningstillgångar (Capex) dividerat med fasta tillgångar. Gällande 

kreditvärderingsspecifikationerna antas samma effekt gälla eftersom en högre 

investeringsgrad visar på tillväxtföretag som ännu inte nått det skede i livscykeln där de 

är tillräckligt etablerade för att söka sig till den publika skuldmarknaden.   

6.2.1.3 Marknadsvärdering 

Marknadsvärderingen mäts genom P/B-multipeln20. En låg P/B-multipel indikerar ofta 

att företaget är lönsamt, har utrymme att öka skuldsättningsgraden samt har små 

tillväxtmöjligheter. Företag med en låg P/B-multipel antas vara de företag som med 

större sannolikhet betalar dividend samt har tillgång till den publika skuldmarknaden. 

(Aivazian et al., 2006) 

I enlighet med marknadstajmingteorin tenderar även företag att i större utsträckning 

förlita på sig finansiering med eget kapital vid de tillfällen de har en hög 

marknadsvärdering. Således förväntas marknadsvärderingen ha en negativ effekt på 

både sannolikheten att företag har kreditvärdering samt betalar dividend.  

6.2.1.4  Skuldsättningsgrad 

Företag med lägre skuldsättningsgrad anses av Faulkender & Petersen (2005) 

kännetecknas av lägre finansiell flexibilitet och företag med tillgång till den publika 

skuldmarknaden har visats vara verksamma på en skuldsättningsgrad signifikant högre 

än företag utan tillgång. Som en konsekvens av lägre finansiell flexibilitet och 

skuldsättningsgrad antas företag utan tillgång till den publika skuldmarknaden främst 

nyttja kassaflöden till andra ändamål än dividender.  

                                                      
20 Pris per aktie dividerat med eget kapital per aktie 
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Viktigt att påpeka är att det finns en avvägning var den optimala skuldsättningsgraden 

är och en alltför hög skuldsättningsgrad gör det svårt för företag att hålla sig på en god 

kreditvärderingsnivå. Som tidigare nämnt lyfter Brav et al. (2005) fram att företag som 

hotas av nedgraderad kreditvärderingsnivå kan vara beredda att avsluta sin 

dividendbetalning helt. Således kan en förhöjd skuldsättningsgrad ha en negativ effekt, 

speciellt på subsamplet med endast kreditvärderade företag, eftersom en förhöjd 

skuldsättning och en lägre kreditvärdering gör det svårare att låna på den publika 

skuldmarknaden och begränsar i själva verket flexibiliteten. Detta leder till att det 

förväntade förtecknet för skuldsättningsgradskoefficienten är odefinierad. För 

kreditvärderingsmodellerna antas skuldsättningsgraden ändå ha en positiv effekt när 

det gäller hela samplet men gällande subsamplet förväntas effekten av en hög 

skuldsättningsgrad lika väl kunna vara negativ.  

6.2.1.5 Storlek 

Stora företag är oftast mera etablerade och har varit verksamma en längre tid. Dessa 

företag kännetecknas av lägre investeringsmöjligheter och tillhörande låg tillväxt. 

Dessa företag antas i större grad ha tillgång till den publika skuldmarknaden och 

samtidigt även betala dividend. Storleken mäts genom den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar.  

6.2.1.6 Påtaglighet 

Påtaglighet syftar på andelen fasta tillgångar i proportion till totala tillgångar. Företag 

med stor andel fasta tillgångar har större säkerhet ur långivares perspektiv och har 

således en större finansiell flexibilitet. Denna variabel är dock tvetydig i den aspekten 

att större andel fasta tillgångar på samma gång indikerar på lättare tillgång även till 

privat skuld.  

6.2.1.7 Kreditvärdering/Kreditvärderingsnivå 

Kreditvärdering används som en indikation på att företag har tillgång till den publika 

skuldmarknaden. De tidigare presenterade kontrollvariablerna indikerar på att 

lönsammare företag, med låg investeringsgrad och låg skuldsättningsgrad samt låg 

P/B-multipel med större sannolikhet betalar dividend.  Aivazian et al. (2006) påpekar 

vidare att, om dessa företag dessutom är stora med en stor andel fasta tillgångar, ökar 

också sannolikheten att de har en kreditvärdering. Kreditvärdering används både som 

oberoende och beroende variabel i olika specifikationer av modellen. Som oberoende 

används variabeln som kontroll för dessa gemensamma faktorer och som beroende 
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variabel används kreditvärdering mot dessa faktorer för att avgöra hur bra indikation 

variabeln verkligen är. I subsamplet förändras denna variabel till att indikera på om 

företaget har en investment grade- eller junk bond-värdering och i 

resultatpresentationen benämns denna som kreditvärderingsnivå. 

Tabell 2  Förväntade förtecken 

Variabel Förväntat Förtecken Div 

Lönsamhet + 

Investeringsgrad - 

Marknadsvärdering - 

Skuldsättningsgrad +/- 

Storlek + 

Påtaglighet + 

Kreditvärdering + 

 

6.3 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt redogörs för datamaterialets karaktäristika. Presentationen av den 

deskriptiva statistiken är uppdelad mellan hela samplet, icke-kreditvärderade, 

kreditvärderade samt inom det kreditvärderade samplet för företag med investment 

grade- samt junk bond-värdering.  

Av alla tillgängliga observationer, involverar ca 55 procent dividendbetalning. Andelen 

observationer från företag med kreditvärdering är ca 8 procent av totalsamplet och 84 

procent av dessa observationer involverar betalning av dividend. Inom det 

kreditvärderade samplet som betalar dividend, är 79 procent företag med investment 

grade-värdering. Som kontrast till detta kan det nämnas att ”endast” 51 procent av 

observationerna från det icke-kreditvärderade samplet inkluderar dividendbetalning. 

Sett endast till betingad sannolikhet, det vill säga sannolikheten att företag betalar 

dividend givet att de har en kreditvärdering, betalar företag med kreditvärdering med 

en mycket större sannolikhet dividend och denna sannolikhet blir ännu större då 

företaget har en kreditvärdering på investment grade-sidan av spektrumet.  

I tabell 3 presenteras deskriptiv statistik över insamlade kontrollvariabler för hela 

samplet. Antalet observationer skiljer sig något mellan variablerna och flest antal 

återfinns inom skuldsättningsgradsvariabeln och lägst antal under dividend per aktie. 

T-test för skillnad mellan de olika grupperna har utförts och finns att beskåda i bilaga 1. 

I tabell 4 & 5 finns signifikansvärden för t-testen presenterade för ifrågavarande 

grupper. 
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över kontrollvariabler för hela samplet 

  Lönsamhet  Investering  Marknadsvärde Påtaglighet  Storlek Skuldsättningsgrad EPS DPS 

Medel 0,01 0,62 2,47 0,21 5,30 0,22 1,02 0,51 

Median 0,03 0,25 1,65 0,15 5,10 0,2 0,32 0,10 

Max 0,26 8,4 14,95 0,76 10,90 0,8 28,23 6,9,0 

Min -0,66 0,00 0,25 0,00 0,30 0,00 -14,60 0,00 

Std.Av 0,14 1,28 2,61 0,19 2,40 0,18 4,77 1,11 

Skevhet -2,54 4,57 2,84 1,05 0,20 0,84 2,78 4,08 

Kurtosis 11,73 25,38 12,25 3,40 2,50 3,46 20,26 21,75 

#Obs 24 168 23 668 22 244 25 059 25 154 25 241 24 007 21 563 

Lönsamhet=ROA, Investering= capex/fasta tillgångar, Marknadsvärde=pris per aktie/bokvärde per aktie, påtaglighet=fasta tillgångar/totala tillgångar, storlek=logaritmen av storlek, skuldsättningsgrad=skuld/totalt 

kapital, EPS = vinst per aktie & DPS = dividend per aktie. Samma definitioner gäller för tabell 4 & 5 

Sett till tabell 4 nedan, är antalet observationer betydligt lägre för det kreditvärderade samplet. Överlag tenderar de kreditvärderade 

företagen att vara lönsammare, större, ha en lägre investeringsgrad, högre skuldsättningsgrad samt ha en större del fasta tillgångar. 

Marknadsvärderingen skiljer sig inte markant mellan de två grupperna. Kreditvärderade företag gör en större vinst per aktie och betalar 

mera dividend än icke-kreditvärderade företag. T-testet för skillnad mellan grupperna visar på signifikant skillnad mellan kreditvärderade 

och icke-kreditvärderade företag för samtliga av de inkluderade variablerna. 
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Tabell 4 Deskriptiv statistik över kontrollvariabler för KV/IKV 

KV/IKV Lönsamhet  Investering  Marknadsvärde Påtaglighet  Storlek 
Skuldsättnings-

grad 
EPS DPS 

Medel 0,03 0,00 0,30 0,65 2,32 2,49 0,26 0,20 9,31 4,88 0,30 0,22 1,62 0,97 0,83 0,48 

Median 0,03 0,03 0,21 0,26 1,89 1,63 0,23 0,14 9,41 4,84 0,28 0,19 1,28 0,27 0,60 0,08 

Max 0,26 0,26 7,07 8,40 14,95 14,95 0,76 0,76 10,90 10,87 0,80 0,80 28,23 28,23 6,90 6,90 

Min -0,66 -0,66 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 5,51 0,30 0,00 0,00 -14,6 -14,6 0 0 

Std.Av 0,05 0,15 0,47 1,33 1,85 2,68 0,17 0,19 1,26 2,09 0,15 0,18 3,7 4,86 0,83 1,12 

Skevhet -2,07 -2,43 9,22 4,38 3,20 2,79 0,56 1,10 -0,48 0,11 0,79 0,89 0,63 2,88 1,74 4,23 

Kurtosis 27,40 10,83 111,14 23,42 17,93 11,80 2,66 3,51 2,36 2,61 3,78 3,53 18,28 20,19 7,72 22,53 

#Obs 2086 22 082 2095 21 573 1971 20 273 2098 22 961 2098 23 056 2101 23 140 2028 21 979 1973 19 590 

t-test 0,00*** 0,00*** 0,00***   0,00***   0,00***   0,00***    0,00*** 0,00*** 

I tabellen är observationer med kreditvärdering markerade med fet stil och motsvarande för delen utan kreditvärdering är markerad med normal stil. KV=kreditvärderade & IKV=icke 

kreditvärderade. Rapporterat p-värde för t-test är baserat på tvåsidigt p-värde och ämnar klargöra om en statistiskt signifikant skillnad finns mellan gruppernas värden. 

Från tabell 5 med samplet uppdelat baserat på kreditvärderingsstatus, kan det utläsas att företagen med en kreditvärdering på investment 

grade sidan av spektrumet är mycket lönsammare men har en relativt sett lägre skuldsättningsgrad. Övriga variabler skiljer sig inte 

markant men de med högre kreditvärdering verkar baserat på marknadsvärderingsmultipeln åtnjuta en något högre värdering. Dessutom 

är majoriteten av företagen i det kreditvärderade samplet av investment grade-status. Baserat på EPS och DPS som används i 
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Lintnermodellen kan det ses att företag med en hög kreditvärdering gör mera vinst samt betalar mera dividend per aktie än någon annan 

grupp i undersökningen. Föga förvånande följer gruppernas dividend per aktie vinsten per aktie. Detta är givetvis väntat eftersom företag 

som gör en större vinst per aktie också har en större möjlighet att betala en större dividend. Intressant nog, gällande dividendutjämning, 

kan det från den deskriptiva statistiken utläsas att dividender har en mycket lägre standardavvikelse i relation till vinster och detta är 

precis vad Lintner argumenterar för angående dividendutjämning. Sett till t-testen för skillnad mellan variablerna för företag med hög och 

låg kreditvärdering finns det en signifikant skillnad mellan alla variabler förutom investeringsgraden.  

Tabell 5 Deskriptiv statistik över kontrollvariabler för subsampel 

IG/JB Lönsamhet       Investering  Marknadsvärde Påtaglighet  Storlek 
Skuldsättnings-

grad 
EPS DPS 

Medel 0,04 0,01 0,29 0,30 2,4 2,12 0,26 0,25 9,73 8,29 0,28 0,36 2,18 0,26 1,03 0,31 

Median 0,04 0,02 0,2 0,20 2,01 1,45 0,25 0,21 9,83 8,17 0,25 0,33 1,7 0,41 0,81 0,09 

Max 0,26 0,22 7,07 4,07 14,95 14,95 0,76 0,71 10,9 10,94 0,80 0,80 28,23 28,23 4,80 6,90 

Min -0,29 -0,66 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 0,00 6,63 5,5 0,00 0,00 -14,6 -14,6 0,00 0,00 

Std.Av 0,04 0,06 0,49 0,42 1,67 2,24 0,17 0,16 1,01 1,23 0,14 0,17 2,91 4,85 0,83 0,59 

Skevhet -0,27 -2,94 10,29 4,74 2,84 3,54 0,53 0,62 -0,51 0,32 0,72 0,65 1,58 0,69 1,37 5,93 

Kurtosi
s 

12,01 29,81 126,47 30,67 15,97 17,76 2,67 2,58 2,42 2,42 3,64 3,33 19,56 14,71 4,99 59,61 

#Obs 1486 600 1488 607 1440 531 1488 610 1488 610 1488 613 1438 590 1415 558 

t-test 0,00***             0,46 0,01** 0,01** 0,00***              0,00***    0,00*** 0,00*** 

I tabellen är företag som har investment grade-värdering markerade med fet stil och motsvarande för den delen som har junk bond-status är markerad med normal stil. IG=investment 

grade& JB=junk bond. Rapporterat p-värde för t-est är baserat på tvåsidigt p-värde och ämnar klargöra om en statistiskt signifikant skillnad finns mellan grupperna.
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6.4 Industriaspekter 

Som nämnt i inledningen av kapitel 6, är samplet uppdelat i paneler baserat på 

industri. Detta är gjort till följd av att kapitalstruktur, tillgång till publik skuld samt 

nivå av agentkostnader och asymmetrisk information naturligt påverkas av yttre 

faktorer och är inte endast företagsspecifika fenomen. Industrieffekter har en tydlig 

inverkan på hur företag inom en viss industri påverkas och gör sina val. Smith & Watts 

(1992)  finner i sin studie att industrispecifika investeringsmöjligheter har signifikant 

inverkan på finansiering och dividendpolitik. Företag inom industrier med större 

tillväxt- och investeringsmöjligheter tenderar att ha en lägre skuldsättningsgrad samt 

betala lägre dividend. Dessutom varierar effektiv skattesats mellan industrier och 

reglering påverkar både kapitalstruktur och dividend. Detta stöds av Dewenter & 

Warther (1998) som i sin studie, i likhet med denna avhandling, exkluderar finansiella 

och allmännyttiga företag.  

Aivazian et al. (2006) visar i sin undersökning på den amerikanska marknaden att det 

finns stora skillnader både i kreditvärdering och dividendbetalning mellan industrier 

var dividendutbetalning varierar så stort som från 5 till 64 procent beroende på 

industri och andelen kreditvärderingar varierar mellan 3 till 40 procent. Gällande 

samplet i denna avhandling involverar som tidigare nämnt, ca 55 procent av alla 

företagsspecifika observationer dividendbetalning. Uppdelat på industri varierar denna 

andel emellertid. Tabell 6 ger en överblick över dividendbetalning och kreditvärdering 

per industri. 

Tabell 6 Industriuppdelning 

SIC-kod Industri DIV KV 

SIC <1000 Agrikultur, skogsbruk och fiske  74 % 0 % 

1000 < SIC < 1500 Gruvindustri 55 % 35 % 

1500 < SIC < 1799 Byggnation 77 % 17 % 

2000 < SIC < 4000 Tillverkning 59 % 12 % 

4000 < SIC 5000 Transport  57 % 24 % 

5000 < SIC < 6000 Återförsäljning och grossisthandel 63 % 23 % 

7000 < SIC < 8999 Service 41 % 4 % 

 

Lägsta andelen dividendobservationer på 41 procent finns inom servicebranschen och 

största andelen på 77 procent inom byggnadsbranschen. Trots skillnader mellan 
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industrierna kan ändå andelen observationer med dividendbetalning per industri 

påstås vara någorlunda jämn. Andelen kreditvärderade företag per industri präglas av 

en större variation. Lägst andel kreditvärderade företag återfinns inom agrikultur, 

skogsbruk och fiske var noll procent av observationerna är från kreditvärderade 

företag. Högst andel finns inom gruvindustri med 35 procent kreditvärderade 

observationer.  

Notera att uppdelningen över industri presenterat ovan är gjord i ett bredare 

perspektiv än uppdelningen som används i regressionsanalysen, detta är gjort för 

överskådlighetens skull. För att konkludera diskussionen om industrieffekter kan det 

sägas att variationen indikerar på en tydlig inverkan framförallt på om ett företag har 

en kreditvärdering men också på tendensen att betala dividend och effekten är därav 

nödvändig att inkludera i undersökningen. 
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7 METOD 

I detta kapitel behandlas metodiken som används i denna studie. I kapitel fyra 

nämndes de testbara hypoteserna utgående från teoridelen. Dessa utgår från att företag 

med publik skuld med större sannolikhet betalar dividend samt att de följer en 

dividendpolitik á la Lintner (1956).  

Sannolikheten för att företag betalar dividend testas genom en logitmodell med 

begränsad beroende variabel och dividendutjämningen testas med 

minstakvadratsmetoden genom att följa Lintner (1956).  

7.1 Modellspecifikation för test av sannolikheten för dividendutbetalning 

I likhet med i Aivazian et al.(2006) estimeras en logitmodell för att avgöra 

sannolikheten att företag betalar dividend. För hela samplet används 

indikatorvariabeln för kreditvärdering i syfte att indikera på om företaget har tillgång 

till publik skuld. För att ytterligare ta i beaktande variationer på hur enkel och billig 

denna tillgång är i.e. den finansiella flexibiliteten, utförs subsampelanalysen med 

indikatorvariabeln för kreditvärderingsnivå. Denna analysdel ämnar således att på ett 

robust sätt undersöka sannolikheten för att företag som har tillgång till publik skuld 

betalar dividend. Utöver det används kreditvärdering som beroende variabel för att 

undersöka hur väl samma faktorer som beskriver sannolikheten att ett företag betalar 

dividend beskriver sannolikheten att ett företag har en kreditvärdering eller med andra 

ord tillgång till publik skuld.  

Logitmodellen estimeras med en binär beroende variabel och ämnar förklara effekten 

av en oberoende variabel på sannolikheten att den binära beroende variabeln är = 1. 

För logitmodellerna presenteras utöver regressionskoefficienten även 

oddsförhållandet, vilket är förhållandet mellan oddsen att beroende variabeln är 1 och 

0 och berättar således med vilken faktor oddsen att beroende variabeln är 1 

multipliceras med då en specifik oberoende variabel ökar med en enhet. Ett 

oddsförhållande på 1 antyder på att det inte finns något förhållande mellan beroende 

och oberoende variabeln medan ett oddsförhållande på över 1 visar på ökningen i odds 

då oberoende variabeln ökar med en enhet och vice versa för oddsförhållanden med 

värde under 1. Oddsförhållandet räknas ut som 𝑒βk(Cohen et al. 2013, s.492). 

För logitmodellen presenteras även pseudo-R2, vilket mäter förbättringen i log-

likelihood när flera variabler inkluderas. Pseudo-R2 räknas ut i Stata genom formel 1:  
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𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 𝑅2 =
𝑒(𝑙𝑙0) − 𝑒(𝑙𝑙)

𝑒(𝑙𝑙0)
 (1) 

Var 𝑙𝑙0 och 𝑙𝑙 är log-likelihood för en modell med endast konstant jämte modellen med 

alla parametrar och e är den naturliga logaritmen.   

Användandet av en logitmodell minskar problem med endogena variabler som kan 

uppstå då faktorer som påverkar den beroende variabeln också påverkar en eller flera 

av de oberoende variablerna. I fallet av denna undersökning kan många av variablerna 

som förklarar dividend samtidigt förklara tillgången till den publika skuldmarknaden. 

Detta kunde estimeras med minstakvadratsmetoden genom att använda simultana 

ekvationer men problemet med endogena variabler minskas när den beroende 

variabeln är kvalitativ såsom i denna studie och samplet är stort nog. (Aivazian et al, 

2006) 

Testet för sannolikheten att ett företag betalar dividend givet att företaget har en 

kreditvärdering testas med indikatorvariabeln för dividend. Vidare testas 

sannolikheten att företaget har en kreditvärdering var beroende variabeln är tidigare 

diskuterad indikatorvariabel för kreditvärdering. Notera att kreditvärderingsvariabeln 

skiljer sig i regressionerna på hela samplet och subsamplet så att 

kreditvärderingsvariabeln tar värdet 1 ifall företaget har kreditvärdering i hela samplet 

men för subsamplet tar variabeln värdet 1 ifall företaget har en kreditvärdering på 

investment grade sidan av spektrumet och 0 ifall junk bond.    

I enlighet med Aivazian et al. (2006) antas sannolikheten för att företag betalar 

dividend vara större för stora och lönsamma företag med låg investeringsgrad, 

skuldsättningsgrad samt marknadsvärdering. Detta baseras på Modigliani och Millers 

(1961) dividendteori om betalning av återstoden som diskuterades i kapitel 5.1. Vidare 

antas att, om dessa företag dessutom är stora och har en stor andel fasta tillgångar, bör 

de också med större sannolikhet ha tillgång till publik skuld. Utöver de inkluderade 

kontrollvariablerna specificeras modellen även med indikatorvariabler för årtal i stil 

med Aivazian et al. (2006) eftersom dividendbetalning med större sannolikhet uteblir i 

tider av sämre ekonomisk utveckling. Under tidsperioden 1999-2016 kan IT-bubblan, 

den globala finanskrisen och Eurokrisen ges som exempel på perioder av sämre 

ekonomisk utveckling. Åtta olika specifikationer av modellerna estimeras för 

robusthetens skull. formel 2 och 3 nedan presenterar de två fullskaliga modellerna med 

kreditvärdering och dividendbetalning som beroende variabler. Formel 3 är den 
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specifikationen som har störst vikt för analysen medan formel 2 bidrar med insikter i 

hur väl kreditvärderingsvariabeln beskriver tillgång till publik skuld.   

Formel 2 har kreditvärdering som beroende variabel för hela samplet och 

kreditvärderingsnivå för subsamplet. Dessa är i binär form, det vill säga att om ett 

företag i hela samplet har en kreditvärdering ett visst år tar variabeln värdet 1 och 0 

annars. Motsvarande variabel för subsamplet (IGit) tar värdet 1 ifall företaget har en 

investment grade-värdering och 0 ifall junk bond. Regressionen inkluderar alla 

kontrollvariabler som enligt Aivazian et al.(2006) indikerar på att företaget har tillgång 

till publik skuld. Denna estimering utförs i syfte att kontrollera för hur väl 

kontrollvariablerna som indikerar på tillgång till publik skuld beskriver sannolikheten 

att ett företag har en kreditvärdering eller gällande subsamplet, sannolikheten att ett 

företag har en investment grade-värdering. Den testbara modellen lyder således som 

följer i formel 2: 

𝐾𝑉𝑖𝑡(𝐼𝐺𝑖𝑡
21) = 𝛼1 + 𝛽1𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 +

𝛽4𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃å𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽7𝐷𝑡1 + ⋯ 𝛽24𝐷𝑡17 (2) 

 
Formel 3 är den fullskaliga modellen med dividend som beroende variabel. Även i 

denna specifikation är den beroende variabeln binär, det vill säga att om företaget 

betalat dividend ett visst år tar variabeln värdet 1 och 0 annars. Denna modell 

inkluderar alla kontrollvariabler som också finns med i formel 2 men dessutom 

inkluderar denna specifikation även indikatorvariabeln för 

kreditvärdering/kreditvärderingsnivå som i formel 3 är den beroende variabeln. Denna 

modell är således den mest sofistikerade och ämnar kontrollera för sannolikheten att 

företag betalar dividend givet tillgång till publik skuld. 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑡   = 𝛼1 + 𝛼1 + 𝛽1𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 +
𝛽4𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡 + 𝛽5𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖𝑡 + 𝛽6𝑃å𝑡𝑎𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖𝑡 + 𝛽7𝐾𝑉𝑖𝑡(𝛽7𝐼𝐺𝑖𝑡) +  𝛽8𝐷𝑡1 +
⋯ 𝛽25𝐷𝑡17 (3)  

 
En närmare beskrivning av de övriga specifikationerna finns att beskåda i tabell 7 och 8 

i kapitel 8 och är relaterade till Aivazian et als.(2006) och Modigliani och Millers (1961) 

teorier om drivande krafter för dividendbetalning samt tillgång till publik skuld. 

 

                                                      
21 Variabeln i subsamplet beskriver om företag har Investment grade eller junk bond-värdering. 
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7.2 Modellspecifikation för test av utjämnande av dividendutbetalning 

Lintners (1956) modell har nämnts extensivt hittills i denna avhandling och den 

teoretiska bakgrunden till modellen är att företag justerar sin dividend mot en 

målutdelningskvot. Ifall en plötslig ökning av företagets vinst per aktie sker, justeras 

dividenden långsamt enligt ökningen. Tanken bakom detta är att en stabil dividend 

minskar investerarnas reaktioner. Genom att inte chockhöja dividenden minskar 

företag risken att behöva skära ned på dividenden i framtiden. I detta kapitel 

presenteras den ekonometriska specifikationen av modellen. Lintners modell är 

specificerad som följer i ekvation 4:  

∆𝐷𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑐𝑖(𝐷𝑖𝑡
∗ − 𝐷𝑖𝑡−1) + 𝜀𝑖𝑡    (4) 

Vänstra sidan är förändringen i dividend per aktie mellan två perioder,  αi är en 

konstant som representerar tillväxt i dividender, ci är anpassningshastigheten och 𝐷𝑖𝑡
∗  

är målutdelningskvoten multiplicerat med vinst per aktie. För test av denna modell 

omspecificeras den så att den lyder enligt ekvation 5:   

𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝐸𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡−1 + 𝜀   (5)   22 

β1 är anpassningshastigheten multiplicerat med målutdelningskvoten och  β2 är 1-

anpassningshastigheten och DPS och EPS är dividend- och vinst per aktie. Från 

betakoefficienterna kan sedan anpassningshastighet och målutdelningskvot på ett 

enkelt sätt räknas ut. Eftersom β2 är 1-anpassningshastigheten leder det till att 

anpassningshastigheten helt enkelt fås genom ekvation 6: 

𝐴𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = 1 − 𝛽2 (6) 

 
Vilket leder till att målutdelningskvoten erhålls genom ekvation 7:  

𝑀å𝑙𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝛽1

(1 − 𝛽2)
 (7)  

Estimeringen av betakoefficienterna görs på företagsnivå över en period från år 2000-

2016. Notera att år 2000 är startpunkten eftersom föregående års dividend 

introduceras i modellen och således är första fördröjda dividendobservationen år 1999. 

                                                      
22 Lintner använde modellen för att estimera målutdelningskvoten när utjämningen var klar och fördröjd 
och faktisk dividend var samma.  I detta fall borde konstanten vara noll. Aivazian et al. (2006) påpekar 
att även fast detta konceptuellt sett stämmer, så är regressioner var koefficienten stävjas problematiska 
och att tvinga konstanten att vara noll behöver nödvändigtvis inte ge mera korrekta resultat. 
Konstanten inkluderas således i regressionerna i denna studie. 
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Vinst per aktie och den ”vanliga” observationen av dividend per aktie är år 2000. För 

att data ska vara tillräckligt för att ge tillförlitliga mått på anpassningshastighet och 

utdelningskvot samt att regressioner ska kunna utföras med tillräcklig frihetsgrad, 

exkluderas företag som har färre än fem årliga observationer. Det vill säga att för att ett 

företag ska inkluderas i till exempel gruppen för subsampel investment grade ska 

företaget haft en kreditvärdering på den sidan av spektrumet över en femårsperiod. En 

liknande avgränsning dras av Dewenter och Warther (1998). Medelvärde på 

betakoefficienterna för företag med kreditvärdering, företag utan kreditvärdering och 

för hela samplet räknas sedan ut. Vidare presenteras även resultat för subsamplet 

uppdelat över kreditvärderingsnivå. Två av de mest inflytelserika studierna över 

dividendutjämning; Lintner (1956) samt Fama & Babiak (1968), använde sig av samma 

tillvägagångssätt var koefficienterna estimerades för varje företag skilt över en längre 

tidsperiod och sedan presenterades medeltal och median av koefficienterna. 

7.3 Statistiska beaktanden för modellerna 

I och med att undersökningen i denna avhandling är uppdelad i två moment i vilka 

olika ekonometriska metoder används, kommer också de statistiska beaktandena att 

variera mellan metoderna. För logitmodellerna nämndes tidigare att problem med 

endogena variabler minskar då den beroende variabeln är binär, det finns dock 

ytterligare aspekter i modellerna som bör diskuteras i detalj och nedan följer en 

diskussion kring de primära aspekterna.  

7.3.1 Panelregressionsaspekter 

Datamaterialet i delen av undersökningen som estimerar sannolikheten att ett företag 

inom en viss industri betalar dividend samt har en kreditvärdering är uppställt i 

panelformat, det vill säga att varje tvärsnittsenhet har observationer från flera 

tidsperioder. Panelerna i denna undersökning är strukturerade enligt SIC-kod för 

tvärsnittsdimensionen i avsikt att tillåta variation inom variabler som på företagsnivå 

är tidsinvarianta. Dessutom är panelerna obalanserade, det vill säga att vissa 

tvärsnittsenheter har färre observationer över tid än andra.  

Två generella panelestimationsmetoder existerar; fasteffekts- och 

slumpeffektsmodellen. Generellt sett påstås slumpeffektsmodellen vara mera lämplig 

när sampelenheterna har valts ut slumpmässigt medan fasteffektsmodellen är mera 

lämplig när enheterna antas representera populationen i sin helhet. För att avgöra 

lämplighetsgraden i denna studie används ett Hausmantest. Testet utförs i Stata och 
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nollhypotesen är att skillnaden i koefficienterna inte är systematisk. Detta innebär att 

om nollhypotesen kan förkastas, är fasteffektsmodellen en mera lämplig estimator 

medan slumpeffektsmodellen är mera lämplig om nollhypotesen inte kan förkastas. 

Hausmantestet utförs skilt för varje specifikation av modellen och det presenterade 

resultatet från regressionerna baserar sig på den mera lämpliga estimationsmodellen. 

Vid estimering av vissa specifikationer på hela samplet är en del paneler signifikant 

större än andra och vid estimering av fasteffektsmodellen kan en väldigt stor panel leda 

till att Stata inte kan estimera modellen till följd av numeriskt överflöde. I dessa fall 

avgörs estimeringsmetoden genom att kontrollera Akaikes informationskriteria mellan 

en slumpeffektsmodell och en sammanslagen logitmodell23 vilken inkluderar 

industridummyn (tvärsnittseffekter) för att approximera en fasteffektsmodell.  

Eftersom panelerna i logitregressionerna är indelade enligt tresiffrig SIC-kod tas 

industrieffekter i beaktande direkt i modellen genom antingen 𝜇𝑖 i fasteffektsmodellen 

eller genom 𝜖𝑖 i slumpeffektsmodellen. Därav inkluderas ingen skild indikatorvariabel 

för industrier, utan tvärsnittseffekterna, i.e. industrieffekterna, tas i beaktande direkt 

genom estimationsmodellen förutom i de fall där en sammanslagen logitmodell 

används som approximation för fasteffektsmodellen.  

7.3.2 Multikollinearitet  

Multikollinearitet kontrolleras för genom korrelationsmatriser. Korrelationsmatriserna 

för de olika samplen återfinns i bilaga 2. Störst korrelation finns det mellan 

storleksmåttet mätt i logaritmen av totala tillgångar och kreditbetyg. Detta värde är 

ändå inte i närheten av orosgränsen på 0,8. Korrelationen mellan oberoende 

variablerna fördröjd dividend per aktie och vinst per aktie i Lintermodellen är mellan 

0,38–0,6318, med junk bond-samplet som det med lägst korrelation mellan 

variablerna och hela samplet det med högst.  

7.3.3  Stationäritet 

Stationäritet har testats för med Eviews genom Fisher ADF-test vilket möjliggör test för 

enhetsrot på obalanserad paneldata. Testet utför enhetsrotstest på varje panel separat 

och kombinerar p-värdena till ett enstaka testvärde för att avgöra existensen av en 

enhetsrot. Testet utfördes på alla icke-binära variabler och de visade sig vara stationära 

och ingen åtgärd krävs således.  

                                                      
23 Pooled logit 



 

 

56 

7.3.4 Heteroskedasticitet och autokorrelation 

Heteroskedasticitet och autokorrelation är möjliga problem främst i 

dividendutjämningsmodellen som använder sig av minstakvadratsmetoden. Alla 

minstakvadratsregressioner utförs med robusta medelfel som korrigerar för eventuell 

förekomst av dessa problem. I Lintnermodellen är de företagsspecifika 

betakoefficienterna de som är av intresse för att räkna ut målutdelningskvoten och 

anpassningshastigheten i de olika samplen. Med andra ord är inte medelfel och 

koefficienternas signifikansnivå primärt fokus. Detta gör att ytterligare test för 

existensen av heteroskedasticitet och autokorrelation är överflödigt efter att ha 

estimerat regressionerna med robusta medelfel och inkluderas därför inte. 

7.3.5 Normalitet  

Till följd av samplens storlek kan en hänvisning till den centrala gränsvärdessatsen 

göras. Fördelningen av teststatistikan antas närma sig normalfördelning och de 

snedvridande effekterna av icke-normalitet begränsas eftersom samplet är stort nog.  
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8 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten från studien. Syftet med avhandlingen är att 

undersöka tillgången till publik skuld och dess inverkan på dividendpolitik. Inom 

ramen för detta undersöks om företag med tillgång till publik skuld med större 

sannolikhet betalar dividend samt om tillgången till publik skuld påverkar 

dividendpolitiken genom en större benägenhet att använda sig av dividendutjämning. 

Resultatpresentationen är således uppdelad efter detta. Först presenteras resultat från 

logitregressionerna och i del två av resultatpresentationen presenteras sedan estimaten 

från de företagsspecifika Lintnerregressionerna samt måtten på målutdelningskvot och 

anpassningshastighet. 

8.1 Test för sannolikheten för företag med kreditvärdering att betala 
dividend (hela samplet) 

Tabell 7 presenterar resultaten från regressionerna på hela samplet. Logit 6 och 8 är 

huvudspecifikationerna som nämndes i kapitel 7.2 och resterande specifikationer tillför 

robusthet i analysen.  

I alla specifikationer som innehåller kreditvärderingsvariabeln är den signifikant på 

enprocentsnivå samt har positivt förtecken i alla förutom logit 8. Sett till 

kontrollvariablerna i logit 8 är alla signifikanta med förväntade förtecken. Eftersom 

påtaglighet och storlek, som argumenterat för av Aivazian et al. (2006) att indikera på 

tillgång till publik skuld då företagen dessutom är lönsamma med låg investeringsgrad 

och marknadsvärdering, båda är signifikanta på enprocentsnivå med förväntade 

förtecken, tyder det på att företag med tillgång till publik skuld med större sannolikhet 

betalar dividend. Samtidigt tyder resultatet på kreditvärderingsvariabeln på en lägre 

sannolikhet att företag betalar dividend i det fall alla kontrollvariabler inkluderas. 

I logit 6 är investering, skuldsättningsgrad och storlek signifikanta variabler med 

förväntade förtecken. De icke signifikanta variablerna har alla motsatta förtecken mot 

vad som förväntas. Det mest intressanta i detta fall är att lönsamheten har en negativ 

påverkan på sannolikheten att ha en kreditvärdering. I jämförelse med logit 8 kan det 

ses att endast storlek och investeringsgrad har liknande inverkan sett till signifikans 

och förtecken. 
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Tabell 7         Resultat från logitregressioner på hela samplet 

                Beroende Variabel 

 

Div 
 

Div 
 

Div 
 

Div KV 
 

KV 

 

Div 

 

Div 

Modell # 

 

Logit 1 
 

Logit 2 
 

Logit 3 
 

Logit 4 Logit 5 
 

Logit 6 

 

Logit 7 

 

Logit 8 

Konstant 

 
0,305*** 

 
0,300*** 

 
0,562*** 

 
-2,29*** -5,21*** 

 
- 

 
- 

 
-2,427*** 

Oddsförhållande 

 
              

Kreditvärdering 

 

1,588*** 
 

1,611*** 
        

1,500*** 
 

-0,518*** 

Oddsförhållande 

 

4,89 
 

5,00 
        

4,4 
 

0,592 

Lönsamhet 

 
    

0,119*** 
 

0,110*** 0,031*** 
 

-0,014 
 

0,109*** 
 

0,110*** 

Oddsförhållande 

 
    

1,1 
 

1,1 1,0 
 

1,0 
   

1,1 

Investering 

 
    

-0,002 
 

-0,001*** -0,004*** 
 

-0,003*** 
   

-0,001*** 

Oddsförhållande 

 
    

1,0 
 

0,9 1,0 
 

1,0 
   

0,9 

Marknadsvärdering 

 
    

-0,057*** 
 

-0,048*** 0,014 
 

0,019 
 

-0,070*** 
 

-0,046*** 

Oddsförhållande 

 
    

0,9 
 

1,0 1,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

Skuldsättningsgrad 

 
    

0,004*** 
 

-0,011*** 0,030*** 
 

0,015*** 
   

-0,011*** 

Oddsförhållande 

 
    

1,0 
 

1,0 1,0 
 

1,0 
   

1,0 

Storlek 

 
      

0,532*** 
  

1,661*** 
   

0,564*** 

Oddsförhållande 

 
      

1,7 
  

5,2 
   

1,8 

Påtaglighet 

 
      

0,004*** 
  

-0,003 
 

0,009*** 
 

0,004*** 

Oddsförhållande 

 
      

1,0 
  

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

#Signifikanta årsdummyn 

 
  

4/17 
 

6/17 
 

7/17 6/17 
 

2/17 
 

3/17 
 

8/17 

MacFadden R2 

 

0,10 
 

0,10 
 

0,06 
 

0,04 0,21 
 

0,57 
 

0,06 
 

0,03 

Hausman p-värde/Akaike IC 

 

0,1 
 

0,1 
 

415,8 
 

338,5 0,7 
 

0,0 
 

440,9 
 

336,3 

   *** (**)= signifikant på 1% (5%) nivå 

P-värdet från Hausman-testen eller alternativt skillnaden i Akaikes informationskriteria (positivt om slumpeffektsmodell har högre värde) avgör om slump- eller fasteffekter använts. Om 

nollhypotesen förkastas används fasteffektsmodellen. Kreditvärderingsvariabeln i dessa regressioner indikerar på om företaget har en kreditvärdering eller inte. Logit 1 testar endast 

kreditvärderingsvariabeln och från och med Logit 2 inkluderas även tidsdummyn. Logit 3 testar residualteorin om dividender och logit 4 inkluderar variablerna som i samband med logit 3 

borde innebära tillgång till publik skuld. Logit 5 & 6 testar samma variabler men med kreditvärdering som beroende variabel för att testa hur väl samma variabler beskriver sannolikheten att 

ha en kreditvärdering. Logit 7 inkluderar de icke-signifikanta variablerna från logit 6 samt kreditvärderingsvariabeln. Logit 8 testas till slut med alla kontrollvariabler samt 

kreditvärderingsvariabeln. 
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Resultaten från logit 6 och 8 indikerar således på att kreditvärderingsvariabeln i 

totalsamplet inte perfekt beskriver tillgång till publik skuld och ökad finansiell 

flexibilitet. Eftersom kreditvärderingsvariabeln i denna del av analysen innehåller 

företag både på den bättre och sämre sidan av kreditvärderingsspektrumet, och företag 

på den sämre sidan både har högre skuldsättningsgrad och lägre lönsamhet är detta 

inte alltför svårförklarat och subsampelanalysen bidrar till insikter inom detta område. 

Sett till övriga logitspecifikationer är det intressant att det i logit 4 och 6 kan ses att 

lönsamhet, marknadsvärdering och skuldsättningsgrad har motsatta förtecken. 

Genomgående i alla specifikationer som storleksvariabeln inkluderas har den störst 

inverkan. Skuldsättningsgraden har en negativ inverkan på sannolikheten att betala 

dividend i det fall alla kontrollvariabler inkluderas men positiv inverkan på 

sannolikheten att företag har en kreditvärdering. Påtaglighet är signifikant i alla 

specifikationer förutom i logit 6. Investeringsgrad är negativt signifikant i alla 

specifikationer som den inkluderas förutom logit 3 var den inte är signifikant 

överhuvudtaget. Marknadsvärderingen är endast signifikant i 

dividendspecifikationerna.  Antalet signifikanta år varierar mellan specifikationerna 

men är högre i dividendmodellerna. 

8.2 Test för sannolikheten för företag med en hög kreditvärdering att 
betala dividend (subsampel) 

Tabell 8 presenterar samma modellspecifikationer men på subsamplet över 

kreditvärderade företag. I alla specifikationer som innehåller variabeln för 

kreditvärderingsnivå är den positivt signifikant på enprocentsnivå, med en oddskvot 

mellan 9-20, vilket är ännu större än vad som kan ses i modellen för hela samplet som 

endast såg till om företaget hade kreditvärdering eller ej.  

Lönsamhet, storlek och skuldsättningsgrad är signifikanta i alla specifikationer de 

inkluderas och storlek är den kontrollvariabel med högst inverkan. Eftersom 

kreditvärderingsnivån som undersöks i denna del av analysen indikerar på en 

kreditvärdering på investment grade-sidan av spektrumet kan skillnaden jämfört med 

analysen på hela samplet ses i att skuldsättningsgraden har en negativ inverkan på 

sannolikheten att ha investment grade värdering till skillnad från den positiva 

inverkan på sannolikheten att ha en kreditvärdering överhuvudtaget.   
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Tabell 8 Resultat från logitregressioner på kreditvärderade samplet 

           

 

      Beroende Variabel 

 

Div 
 

Div 
 

Div 
 

Div 
 

KV  
 

KV 
 

Div 
 

Div 

Modell # 

 

Logit 1 
 

Logit 2 
 

Logit 3 
 

Logit 4 
 

Logit 5  
 

Logit 6 
 

Logit 7 
 

Logit 8 

Konstant 

 
- 

 
- 

 
4,05*** 

 
-3,97*** 

 
2,04***  

 
- 

 
- 

 
-1,924** 

Oddsförhållande 

 
         

 
      

Kreditvärderingsnivå 

 

2,837*** 
 

3,045*** 
      

 
   

2,998*** 
 

2,296*** 

Oddsförhållande 

 

17,06 
 

21,0 
      

 
   

20,05 
 

9,93 

Lönsamhet 

 
    

0,102*** 
 

0,101*** 
 

0,135***  
 

0,157*** 
   

0,075*** 

Oddsförhållande 

 
    

1,1 
 

1,1 
 

1,1  
 

1,2 
   

1,0 

Investering 

 
    

0,00 
 

0,002 
 

-0,003  
 

0,001 
 

0,000 
 

0,003 

Oddsförhållande 

 
    

1,0 
 

1,0 
 

1,0  
 

1,0 
 

1,0 
 

1,0 

Marknadsvärdering 

 
    

0,054 
 

0,10 
 

0,067  
 

0,202*** 
 

 
 

0,078 

Oddsförhållande 

 
    

1,1 
 

1,1 
 

1,1  
 

1,2 
 

 
 

1,1 

Skuldsättningsgrad 
    

-0,064*** 
 

-0,057*** 
 

-0,071***  
 

-0,099*** 
   

-0,039*** 

Oddsförhållande 

 
    

0,9 
 

0,9 
 

0,9  
 

0,9 
   

1,0 

Storlek 
      

0,840*** 
  

 
 

1,616*** 
   

0,478*** 

Oddsförhållande 

 
      

2,3 
  

 
 

5,0 
   

1,6 

Påtaglighet 

 
      

-0,000 
  

 
 

0,050*** 
   

-0,009 

Oddsförhållande 

 
      

1,0 
  

 
 

1,1 
   

1,0 

#Signifikanta år 

 
  

1/17 
 

3/17 
 

4/17 
 

12/17  
 

10/17 
 

1/17 
 

1/17 

MacFadden R2 

 

0,18 
 

0,21 
 

0,18 
 

0,13 
 

0,35  
 

0,39 
 

0,20 
 

0,14 

Hausman p-värde 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,9 
 

0,6 
 

0,9  
 

0,0 
 

0,0 
 

0,7 

 *** (**)= signifikant på 1% (5%) nivå 

Om nollhypotsen i Hausman-testen förkastas används fasteffektsmodellen. Variabeln kreditvärderingsnivå i dessa regressioner indikerar på om företaget har en investment grade-värdering. 

Logit 1 testar endast kreditvärderingsnivå och från och med Logit 2 inkluderas även tidsdummyn. Logit 3 testar residualteorin om dividender och logit 4 inkluderar variablerna som i 

samband med logit 3 borde innebära tillgång till publik skuld. Logit 5 & 6 testar samma variabler men med kreditvärderingsnivå som beroende variabel för att testa hur väl samma variabler 

beskriver sannolikheten att ha en investment grade-värdering. Logit 7 inkluderar de icke-signifikanta variablerna från logit 6 samt variabeln för kreditvärderingsnivå. Logit 8 testas till slut 

med alla kontrollvariabler och variabeln för kreditvärderingsnivå. 
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Även lönsamhetsvariabeln skiljer sig från analysen på hela samplet genom att den är 

positivt signifikant i alla specifikationer.  Påtaglighet är signifikant i specifikation sex 

för kreditvärdering men inte i dividendmodellerna. Investeringsgrad är inte signifikant 

i någondera av specifikationerna och marknadsvärdering är endast signifikant i logit 6. 

Estimaten har till stor grad förväntade förtecken med investeringsgrad samt 

marknadsvärdering som undantag; dessa är dock inte signifikanta. 

I jämförelse med det totala samplet är subsamplet mera representativt för vad som 

förväntas baserat på tidigare forskning och teoriaspekter. Eftersom en låg 

kreditvärdering mycket väl kan begränsa den finansiella flexibiliteten kan det 

argumenteras för att kreditvärderingsnivån på ett bättre sätt beskriver flexibiliteten av 

publik skuld i jämförelse med kreditvärderingsvariabeln i hela samplet var även lågt 

värderade företag inkluderas. Att skuldsättningsgraden har en negativ inverkan i dessa 

fall kan antas vara till följd av att företag som strävar efter att hålla en god 

kreditvärdering är noga med att inte överskuldsätta sig medan företag i det lägre 

spektrumet ofta är i större finansiellt trångmål och i vissa fall även oförmögna att sköta 

sina skuldobligationer. 

8.2.1 Test för målutdelningskvot och anpassningshastighet 

I tabell 9 presenteras medeltal och median av regressionskoefficienterna från 

Lintnermodellen samt de uträknade målutdelningskvoterna och 

anpassningshastigheterna för hela samplet, företag med kreditvärdering och företag 

utan kreditvärdering samt skilt för det kreditvärderade subsamplet. Måtten är 

uträknade genom att ta medeltalet för varje grupps betakoefficienter på vinst per aktie 

och dividend per aktie och sedan räkna ut målutdelningskvoten och 

anpassningshastigheten enligt formel 6 & 7 i kapitel 7.  

Från tabell 9 kan utläsas att företag med och utan tillgång till publik skuld har en 

snarlik målutdelningskvot medan de med tillgång till publik skuld har en lägre 

anpassningshastighet. Resultatet från hela samplet och de icke kreditvärderade skiljer 

sig som väntat inte markant. Detta till följd av att den allra största delen av samplet inte 

har en kreditvärdering och medeltalen på koefficienterna i hela samplet representerar 

således i princip de icke kreditvärderade företagen. 
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Tabell 9 Målutdelningskvot och anpassningshastighet 

Lintner 
 

Hela  
 

IKV 
 

KV 

 

IG 
 

JB 

β1EPS 
 

0,13 
 

0,14 
 

0,12 
 

0,11 
 

0,15 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 β1EPS 0,09  0,09  0,08  0,08  0,05 

β1DPS_1 0,45 
 

0,44 
 

0,53 
 

0,58 
 

0,30 

Median β1DPS_1 
 

0,45  0,41  0,60  0,64  0,35 

R2 

 

0,65 
 

0,64 
 

0,72 
 

0,75 
 

0,64 

Målutdelningskvot 
 

0,24  0,25  0,26  0,27  0,22 

Anpassningshastighet 
 

0,55   0,56   0,47   0,42   0,70 

Wilcoxon 
 

  0,79     0,00*** 

t-test för skillnad (p-värde) 
 

       0,03 **  0,01** 

T-testet presenterat på sista raden i tabellen, testar för skillnaden i anpassningshastighet mellan icke-kreditvärderade 

och kreditvärderade företag samt för skillnad inom den kreditvärderade gruppen. Wilcoxon är ett icke-parametriskt test 

som ämnar göra samma jämförelse.  

Sett till förklaringsgraden (R2) har det kreditvärderade subsamplet en något högre 

förklaringsgrad med ett medeltal på 0,72 jämfört med de icke kreditvärderade 

företagen vars sampelmedeltal är 0,64. I stil med Aivazian et al. (2003) indikerar detta 

på att dividendutjämning bättre kan förklara dividendpolitiken hos kreditvärderade 

företag.  I fallet av subsamplet kan man se att skillnaden mellan måtten är större. 

Måtten för företagen med en högre kreditvärdering är ganska nära hur kreditvärderade 

samplet ser ut i helhet. För företag med en sämre kreditvärdering skiljer sig resultaten 

stort. Även i jämförelse med icke-kreditvärderade företag är skillnaden stor och det kan 

utläsas att företag med låg kreditvärdering både rör sig mot en lägre utdelningskvot 

samt anpassar sig snabbare mot denna kvot än vad någon annan grupp i 

undersökningen gör. Sett till förklaringsgrad har investment-grade-gruppen en något 

högre värde (0,75) än de andra grupperna medan junk-bond-gruppen landar på en 

förklaringsgrad (0,64) något lägre än investment grade-gruppen och det icke-

kreditvärderade samplet. 
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Som diskuterat i kapitel 7 om Lintnermodellen, har alla företag en målutdelningskvot 

vilken de rör sig med olika hastighet mot. Det intressanta för att avgöra skillnaden i 

dividendutjämning är dock inte målutdelningskvoten, utan hastigheten vilken 

företagen rör sig mot denna målutdelning. I enlighet med Dewenter  & Warther (1998)  

kan därför ett test för skillnad mellan gruppernas anpassningshastighet utföras i syfte 

att avgöra om någondera av grupperna i större utsträckning följer en 

dividendutjämningspolitik. Testet utförs mellan icke-kreditvärderade företag och 

kreditvärderade företag samt mellan företag med hög och låg kreditvärdering. T-test 

och Wilcoxons-test för skillnad mellan grupperna utförs således. I specificeringen av t-

testen antas olika varians mellan grupperna till följd av variationen i antalet 

observationer. Resultatet för t-testen visar en statistiskt signifikant skillnad mellan 

både företag med investment grade- och junk bond-värdering samt mellan 

kreditvärderade och icke-kreditvärderade företag. Sett till Wilcoxons test är skillnaden 

endast signifikant mellan investment grade och junk bond-gruppen.  En noggrannare 

presentation av resultaten från t-testen finns att beskåda i bilaga 3.  
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9 DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion om de erhållna resultaten som presenterades i kapitel 

åtta och anknyter dessa till vad tidigare forskning inom ämnet kommit fram till. Vidare 

framförs förslag på hur forskning inom detta område potentiellt kan fortskrida.  

9.1 Tillgången till publik skuld och sannolikheten att betala dividend 

I likhet med majoriteten av presenterad tidigare forskning tyder resultatet i denna 

undersökning i stort på att företag som har en större finansiell flexibilitet mätt genom 

tillgången till publik skuld, med större sannolikhet betalar dividend. Aivazian et al. 

(2006) påpekar att samma faktorer som förklarar dividendbeslut också förklarar 

skuldbeslut och typen av skuld är viktigare än andelen skuld. Detta är i linje med vad 

som kan ses i denna avhandling, men inte endast valet mellan publik och privat skuld 

är avgörande, utan också hur bra kvalitet skulden är av, mätt i kreditvärderingsnivå är 

av relevans. Till skillnad från vad Aivazian et al. (2006) påpekar om irrelevansen av 

andelen skuld, kan det utgående från resultaten i denna avhandling framhållas att 

andelen skuld i relation till typen och kvaliteten av skuld har en signifikant inverkan på 

sannolikheten att betala dividend. Med andra ord är den finansiella flexibiliteten den 

avgörande faktorn och inte endast typen av skuld. 

Det faktum att indikatorvariabeln för kreditvärdering är signifikant negativ i 

specifikation åtta för hela samplet knyter an till relevansen av skuldsättningsgraden 

och kvaliteten av skuld som diskuterades i förra stycket. I enlighet med 

förväntningarna, har en hög kreditvärdering en positiv inverkan på företags tendens att 

betala dividend. Det faktum att kreditvärderingsvariabeln i totalsamplet har en negativ 

inverkan på sannolikheten att betala dividend är dock vid första anblick aningen 

enigmatiskt eftersom alla tidigare modellspecifikationer i testen på hela samplet 

antyder på en positiv inverkan av tillgång till publik skuld på dividendbetalning. 

Ställer man istället hela samplet och subsamplet i relation till varandra och ser till vad 

som i slutändan verkligen mäts genom de olika kreditvärderingsnivåerna blir resultatet 

intressant och mindre svårförklarat. I fallet av subsamplet är det tydligt att de som har 

enkel tillgång till publik skuld med större sannolikhet betalar dividend medan den 

negativa koefficienten i det totala samplet kan förklaras med att företag som har en 

kreditvärdering, men i den lägre delen av skalan inte har tillgång till tillräckligt billig 

och flexibel publik skuld för att kunna dra full nytta av denna. Detta framkommer 

tydligt genom att de variabler i subsamplet som beskriver sannolikheten att företag har 
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en investment grade-värdering också på ett liknande sätt beskriver sannolikheten att 

betala dividend medan det råder en större diskrepans gällande variablerna i hela 

samplet som beskriver om företaget överhuvudtaget har en kreditvärdering och de som 

beskriver om företaget betalar dividend.  

Som nämnt i förra stycket är det en klart tydligare unifiering mellan variablerna som 

förklarar dividend och kreditvärderingsnivå för subsamplet än de som förklarar 

dividend och kreditvärdering i hela samplet. Detta kan följaktligen förklaras med att de 

företag inom det kreditvärderade universumet som betalar dividend är de som är stora, 

mera lönsamma samt relativt sett lägre skuldsatta. En jämförelse av den deskriptiva 

statistiken mellan icke-värderade företag och företag med låg kreditvärdering visar på 

att skuldsättningsgraden i genomsnitt är betydligt mycket högre för företag med låg 

kreditvärdering. Andelen skuld är följaktligen relevant för sannolikheten att betala 

dividend. Dessutom visar Brav et al.(2005) i sin enkätundersökning att företag är 

tveksamma till att höja dividender ifall det leder till en sänkt kreditvärdering. Ett fåtal 

företag påpekade till och med att de kunde överväga att sluta betala dividend helt och 

hållet i syfte att hindra en sänkning av kreditvärderingen. Således används kapital till 

att sköta skulder istället för att betala dividender i hopp om att kunna hålla en given 

nivå av kreditvärdering. Detta kan appliceras på företag i hela samplet med lägre 

kreditvärdering som antas använda sitt kapital för att sköta sin skuld i försök att 

undvika en ytterligare nedgradering medan de företag som har en högre 

kreditvärdering i många fall är tillräckligt solida för att både sköta sin skuld och betala 

dividend.  

9.1.1 Resultaten i relation till dividendteorier 

Sett till dividendteorierna diskuterade i kapitel tre, är agentkostnadsförklaringen samt 

livscykelhypotesen de som får störst stöd från dessa resultat i och med karaktäristika på 

företag som har tillgång till publik skuld samt betalar dividend. Stora och lönsamma 

företag tenderar vara företag som är i ett senare skede av livscykeln och det är också 

dessa företag som är mera känsliga för agentkostnader. Företag som har större 

agentproblem minimerar dessa genom att betala dividend och söker sig till 

skuldmarknaden för finansiering. Dessa lönsamma och stora företag erhåller med 

större sannolikhet en kreditvärdering som ger dem tillgång till billigare extern 

finansiering genom den publika skuldmarknaden.  
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Intressant med livscykelteorin är även den väldokumenterade tendensen av ett skifte 

från dividender mot aktieåterköp. Även fast det totala värdet på dividendutbetalning 

inte minskar, tenderar utdelningen att vara centrerad kring ett litet antal företag. Unga 

företag tenderar vara de som förlitar sig på aktieåterköp och äldre företag som i 

allmänhet oftare har tillgång till publik skuld, betalar dividender. Spinner man vidare 

på detta och belyser att samma företag som tenderar betala dividend är de som har en 

bättre kreditvärdering och är i ett senare skede i livscykeln, är denna studie även 

intressant i aspekten av att den indirekt stöder observationen från Fama och French 

(2001) att stora och väletablerade företag fortsättningsvis tenderar betala dividend. 

Utöver agent- och livscykelteorin kan övriga dividendteorier lämpa sig som 

kompletterande förklaringar. Ser man till catering- och klientbashypotesen av 

dividender, finns en möjlig förklaring till den ytterst signifikanta indikatorvariabeln för 

kreditvärderingsnivå i analysen på subsamplet. Eftersom vissa större 

investeringsinstitutioner är begränsade till att investera i företag med en hög 

kreditvärdering kan det innebära att dessa företags dividendpreferenser påverkar 

företagen i investment grade-gruppen gällande deras val att betala dividend eller ej. I 

gruppen av företag med lägre värdering är det möjligt att klientbasen inte är lika 

begränsad till vilka företag de investerar i och inte heller har samma påverkan. 

9.1.2 Övriga aspekter  

I den finansiella litteraturen har studier även gjorts på agentkostnader av skuld och 

finansiärers ökade tendens att påverka företags utdelningspolitik när de har större 

inflytelse och rättigheter. Ställer man detta i relation till vad resultaten från denna 

undersökning antyder, finner man en möjlig förklaring till att företag med publik skuld 

med större sannolikhet betalar dividend. De utspridda finansiärerna på den publika 

skuldmarknaden har inte samma möjlighet att påverka företags dividendpolitik såsom 

en bank har på den privata skuldmarknaden. Således är dividendbetalning mera 

sannolikt på den publika skuldmarknaden till följd av den lägre kontrollen. Detta är 

inte implicit undersökt i denna studie eftersom ingen kontroll för hur intensiva 

företagens finansiärförhållanden är har utförts. Ser man dock till Allen et al.(2012) 

vilka visar på att ett intensivt bankförhållande och tillhörande covenanter minskar 

sannolikheten för dividendbetalning är det inte alltför långsökt att inkludera detta som 

en möjlig förklaring till resultaten.  
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Vidare bör det påpekas att en kreditvärdering från de tre största 

kreditvärderingsföretagen (S&P, Moody’s & Fitch) enligt Europeiska kommissionen är 

för dyra för skuldutgivare av mindre storlek. Eftersom kreditvärdering används som en 

indikation på tillgång till publik skuld, finns det risk att resultatet vrids till att endast 

stora företag är de som antas ha tillgång till publik skuld fast det i själva verket även 

finns andra företag som har tillgång. Detta stöds av resultaten i denna studie eftersom 

storleksvariabeln är den kontrollvariabel med enskilt störst inverkan på både 

sannolikheten för dividendbetalning samt erhållandet av en kreditvärdering. Dock 

belyses det Europeiska kommissionens studie att en av de största fördelarna med en 

kreditvärdering från de tre stora kreditvärderingsföretagen är att det attraherar en 

mycket bredare investeringsbas. Tillgången till kapital blir således betydligt mycket 

större för dessa företag och i slutändan är det precis detta som indikatorvariabeln 

ämnar påvisa. (Europeiska kommissionen, 2017b) 

Inalles kan det sägas att typen och kvaliteten på företagets skuld har en inverkan på 

sannolikheten att betala dividend och de drivande krafterna bakom detta är relaterade 

framförallt till agentkostnads- och livscykelteorier av dividendbetalning.  

9.2 Tillgången till publik skuld och dividendutjämning  

Från de initiala testen för sannolikheten att betala dividend kan slutsatsen dras att 

samma primära faktorer som påverkar dividendutbetalning också, i stor grad, påverkar 

tillgången till publik skuld och sannolikheten att ett företag har en kreditvärdering, och 

framförallt en investment grade-värdering. I och med denna observation kan 

tillgången till publik skuld och dividendutjämning på ett bra sätt analyseras på företag i 

de undersökta grupperna. 

Företag med större finansiell flexibilitet antas vara mera benägna att erfara 

agentkostnader relaterade till en stor kassabalans. Detta leder till hypotesen att dessa 

företag i större grad betalar dividend samt följer en utjämnande dividendpolitik. När 

investerarbasen är bredare såsom på den publika skuldmarknaden är en 

dividendutjämningspolitik mera passlig som informationsmekanism. Återigen lönar 

det sig att bestyrka att signalering om framtida positiva kassaflöden är en trivial effekt 

och användandet av denna typ av dividendutjämning främst ämnar minska på de 

negativa signalerna som en nedskärning av dividend för med sig. 

Även fast publik skuld generellt sett är mindre informationsrik, är ändå de företag som 

har tillgång till denna ofta mera väletablerade och präglas av en lägre grad asymmetrisk 
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information. Detta syns i tendensen för dessa företag att ha en kreditvärdering. Baserat 

på de erhållna resultaten, anpassar icke-kreditvärderade företag sina dividender 

snabbare till förändringar i vinster än vad samplet med kreditvärderade företag gör. 

Detta är enligt förväntningarna och i linje med tidigare forskning. Leary & Michaely 

(2011) lyfter fram att företag med höga agentkostnader är mera benägna att använda 

sig av dividendutjämning. Mycket talar för att resultaten från denna avhandling stöder 

detta eftersom indikatorvariablerna för både kreditvärdering och kreditvärderingsnivå 

som används för att differentiera samplen inkorporerar aspekter som signalerar på 

större tendens att utsättas för agentkostnader. Dessa företag bör också vara de som 

operationellt sett har en lägre grad asymmetrisk information eftersom de är tillräckligt 

väletablerade för att ha en kreditvärdering och genom det har de tillgång till den 

publika skuldmarknaden. 

På den privata marknaden anstränger sig enstaka finansiärer för att göra sig så 

informerade som möjligt samt ställer krav på företag vars verksamhet är svår att 

utvärdera. På den publika skuldmarknaden är en bred bas investerare aktiva vilka 

generellt sett har mindre information och styrningsmöjligheter relativt till finansiärer 

på den privata skuldmarknaden men istället gällande företag som från början präglas 

av lägre grad asymmetrisk information. Eftersom investerarbasen således relativt sett 

är lägre informerad och har mindre styrningskraft är också dividendutjämning en mera 

välfungerade mekanism vilken företag kan använda sig av för att öka 

informationsvärdet. Detta argument används av LaPorta et al. (2000) för företag i 

allmänhet och appliceras av Aivazian et al (2006) som en möjlig motivering till varför 

företag på den publika skuldmarknaden i större grad använder sig av 

dividendutjämning. 

Lintner (1956) kom i sin studie fram till att målutdelningskvoten för de undersökta 

företagen var mellan 20 och 80 procent med en medelmålutdelningskvot på 50 

procent.  Anpassningshastighetskoefficienten som Lintner kom fram till låg inom 

intervallet 0,16–0,5 förutom för två företag som siktade på att betala ut 100 procent. 

Fama och Babiak (1968) kom fram till liknande resultat, dock med en 

anpassningshastighet steget högre än vad Lintner kom fram till. Sett till medeltalet, 

som rapporterat i denna studie, skiljer sig Lintner (1956) och Fama & Babiak (1968) 

markant från de i denna forskning, var målutdelningskvoten är ungefär hälften så liten 

och anpassningshastigheten högre. Emellertid har en stor mängd forskningar använt 

sig av Lintners modell på senare tid och kommit fram till vitt skilda resultat. Till 



 

 

69 

exempel Dewenter och Warther (1998) kom fram till en 

anpassningshastighetskoefficient på 0,055 för amerikanska företag medan Von Eije och 

Megginson (2008) kom fram till 0,392 på den Europeiska marknaden mellan 2001-

2005. Bland annat Skinner (2008) rapporterar en tendens för anpassningshastigheten 

att minska med tiden sett till modeller som tar i beaktande endast dividender och inte 

aktieåterköp. Resultatet i denna avhandling är följaktligen motstridigt i relation till 

denna trend. Dock bör det beaktas att dessa resultat är baserade på den amerikanska 

marknaden. Von Eije och Megginson (2008) finner å sin sida en signifikant ökning av 

anpassningshastigheten på den Europeiska marknaden mellan perioderna 1996-2000 

och 2001-2005. Vare sig trenden är att anpassningshastigheten är ökande eller 

minskande tyder likväl resultatet från denna studie på att företag med tillgång till 

publik skuld anpassar sina dividender något långsammare än de utan tillgång till 

publik skuld. Följaktligen antyder detta på en större grad av dividendutjämning för 

företag med tillgång till publik skuld.  

Angående orsaken till skillnaden i dividendutjämning mellan grupperna kan en 

återkoppling till diskussionen i kapitel tre göras. Miller och Rock (1985) anser att 

signalering med dividender är något som endast företag med god kvalitet kan ta sig an 

till följd av kostnader som uppstår. En antagen kostnad är investeringsmöjligheterna 

som företag ger upp i favör för dividender. I mångt och mycket stöder detta resultaten 

som kan ses från denna avhandling och har på samma gång en nära koppling till 

agentkostnader. Eftersom resultaten antyder på att företag med bäst kreditstandard är 

de som främst använder sig av dividendutjämning, och dessa företag är också de som är 

större och med färre investeringsmöjligheter har de också bäst möjlighet att signalera 

med dividender till följd av de relativt sett låga kostnaderna de ådrar sig genom att ge 

upp investeringsmöjligheter. Dessutom är det dessa företag som potentiellt ådrar sig 

större agentkostnader och som använder dividender för att minimera dessa. Rozeff 

(1982) argumenterar för att dividendutbetalning minskar agentkostnader men ökar 

kostnaden för extern finansiering. Eftersom företag med tillgång till publik skuld 

åtnjuter en högre finansiell flexibilitet till en skälig kostnad har de också en större 

möjlighet att använda dividender för att minska på agentproblem.  

Informationsvärdet i dividender är starkt och Brav et al (2005) lyfter fram att många 

företagsledare gärna använder sporadiska återköp istället för icke flexibla dividender. 

Det finns således en stark inflexibilitet i dividendmiljön och företag som en gång börjat 

använda sig av dividender som en lösningsmekanism för agentproblem har svårigheter 
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att avsluta detta utan att sända negativa signaler. Vidare påpekar Brav et al (2005) att 

denna så kallade dividendkonservatism även smittar av sig på företag som inte betalar 

dividend eftersom de är mycket tveksamma att överhuvudtaget inleda ett 

dividendprogram. Genom att koppla detta till att företag som tenderar ha 

kreditvärdering är stora, äldre företag som präglas av relativt sett låga nivåer av 

asymmetrisk information, är det också logiskt att denna grupp av företag har flera 

dividendbetalande observationer då gruppen av icke-kreditvärderade företag 

karaktäriseras av mindre etablerade företag som i enlighet med 

dividendkonservatismen antas undvika att påbörja ett dividendprogram. Det faller sig 

därför naturligt att dessa företag också använder sig av en uttänkt dividendpolitik till 

en större grad.  

Huvudsakligen har denna studie visat på att typen och kvaliteten av skuld signifikant 

påverkar sannolikheten att för att företag betalar dividend samt att tillgången till publik 

skuld påverkar tendensen att följa en utjämnande dividendpolitik. Detta är i linje med 

vad Aivazian et al (2006) fann på den amerikanska marknaden. Den mest troliga 

förklaringen till detta fenomen återfinns i agentkostnaderna som företag med tillgång 

till den publika skulden tenderar att vara känsliga för. Agenkostnadsförklaringar till 

dividendbetalning har funnit stort stöd i den akademiska litteraturen. Bland annat 

LaPorta et al.(2000) och Easterbrook (1984) har funnit agentkostnader som den mest 

troliga förklaringen till dividendbetalning och Leary och Michaely (2011) lyfter även 

fram agentkostnader som den mest troliga förklaringen till dividendutjämning.  

9.3 Förslag på fortsatt forskning 

Dividendutjämning är bara en av många anammade teorier och även fast modellen från 

Lintner (1956) fungerat väl i många tidigare studier lyfter Leary och Michaely (2011) 

fram att modellens signifikans har minskat med tiden. Resultaten från denna 

avhandling är således en god språngbräda till insikten att djupare forskning inom 

området krävs och kan leda till intressanta resultat gällande förklaringar till 

dividendpolitik. Inkluderandet av ett subsampel med endast kreditvärderade företag 

tillför en ytterligare dimension till studien eftersom resultaten antyder på att inte 

endast tillgången till publik skuld påverkar dividendpolitiken, utan även hur flexibel 

den publika finansieringen är har en inverkan.  



 

 

71 

Trenden inom studier om utdelningar är att också inkludera aktieåterköp och även fast 

dessa är en mindre effektiv styrningsmekanism, kan inkluderandet av dem innebära en 

större förståelse kring minimering av agentkostnader.  

I denna studie testades endast en binär variabel på dividender och sannolikheten för 

företag att betala dividend. Det finns orsak att tro att tillgången till publik skuld även 

påverkar storleken av dividenden och en undersökning av det skulle tillföra intressanta 

aspekter. Leary et al. (2011) påpekar att finansiella begräsningar kan påverka storleken 

av dividenden eftersom företag som ådrar sig stora kostnader för extern finansiering 

tenderar att vara försiktiga med att öka sin dividend även efter positiva resultat och 

detta skulle leda till att de generellt sett betalar en lägre dividend än företag med större 

finansiell flexibilitet.  

Dividendutjämning är en vedertagen teori som fungerat väl för att förklara 

dividendpolitiken på en rad marknader, speciellt de som är mera 

kapitalmarknadsorienterade. Emellertid presenteras en drös andra dividendteorier 

under teoridelen och det skulle vara intressant att inkludera en del av forskningen som 

skulle undersöka andra vedertagna dividendförklaring och koppla dessa till tillgången 

till publik skuld. En mycket tänkbar förklaring som även nämns i resultatdiskussionen 

är helt enkelt att företag som har tillgång till publik skuld och betalar dividender 

befinner sig i ett annat skede i livscykeln än företag som varken betalar dividend eller 

har tillgång till publik skuld. Även fast kontrollvariablerna i denna studie på ett sätt kan 

tänkas indikera på företagets skede i livscykeln kunde en kontrollvariabel som t.ex. 

återhållna vinstmedel per totala tillgångar samt totalt eget kapital såsom i DeAngelo et 

al. (2006) användas, vilken mera explicit approximerar både i vilket skede företaget är i 

livscykeln samt tendensen att ådra sig större agentkostnader.  

En annan möjlig dividendförklaring som anknyter till agentkostnader är 

klientbashypotesen. Eftersom företag som har tillgång till publik skuld antas präglas av 

större agentkostnader och kreditvärderingsnivån kan påverka vilka institutionella 

investerare som har möjlighet att investera i företaget kan klientbashypotesen bidra till 

förklaringar kring fenomenet. Företag som har tillgång till publik skuld men 

kännetecknas av höga agentkostnader kan förutom genom att använda skuld och 

dividender, minska agentkostnader genom att locka till sig institutionella investerare. 

Därav kunde en variabel inkluderas som kontrollerar för andelen institutionella 

investerare.  
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För att gräva djupare på skillnaden mellan högt värderad publik skuld och lågt 

värderad publik skuld kunde värderingarna delas upp i mera specificerade grupper. Till 

exempel genom att använda den specifika värderingen eller genom att dela upp i hög 

och låg investment grade samt hög och låg junk bond-status. Detta skulle minimera 

problemet med att skillnaden mellan lägsta investment grade-statusen och högsta junk 

bond-statusen i själva verket inte är så stor. Tillexempel kunde en multinominal modell 

estimeras istället för den binära kreditvärderingsmodellen. 

Vidare på kreditvärderingsspåret kunde en modell som tar i beaktande förändringar ge 

intressanta indikationer. Till exempel kunde dividendpolitiken undersökas för ett 

sampel av företag som gått från att ha en kreditvärdering på investment grade-skalan 

till att ha junk bond-status. Genom detta tillvägagångssätt kunde det undersökas om en 

enkel och billig tillgång till publik skuld implicit påverkar tendensen att följa en 

utjämnande dividendpolitik. Detta kunde sedan ställas i relation till hur 

marknadsvärderingen förändras vid nedskärning av dividend samt nedgradering av 

kreditvärderingen. Brav et al.(2005) lyfter fram att företag som hotas av en 

nedgradering av sin kreditvärderingsnivå till och med är beredda att avsluta sin 

dividendbetalning och att undersöka korrelationen mellan avslutad dividend och 

nedgradering av kreditvärderingen kunde därför ge upphov till intressanta resultat.  
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10 SAMMANFATTNING  

I denna avhandling undersöks om tillgången till den publika skuldmarknaden påverkar 

företags tendens att betala dividend samt använda sig av dividendutjämning. Studien 

utförs på den Europeiska marknaden under tidsperioden 1999-2016 och inkluderar 

endast börslistade företag. Studien tillför en europeisk dimension till ett, även på den 

amerikanska marknaden, relativt outforskat område.  

Den empiriska undersökningen är uppdelad i två delar relaterade till dividendpolitik 

och publik skuld. I det första skedet undersöks sannolikheten att företag inom en viss 

industri betalar dividend givet att de har tillgång till publik skuld samt om faktorer som 

antas påverka tillgången till publik skuld påverkar om företaget har en kreditvärdering. 

Detta utförs genom att utföra en bred variation av logitregressioner med 

dividendbetalning samt kreditvärdering som beroende variabel mot olika faktorer som 

kan tänkas påverka dessa. Samma analys utförs även på ett subsampel med endast 

kreditvärderade företag var kreditvärderingsnivå används istället för endast 

kreditvärdering. I andra skedet av den empiriska undersökningen undersöks den 

företagsspecifika målutdelningskvoten och anpassningshastigheten á la Lintner (1956) 

på företag med tillgång till publik skuld samt de utan tillgång till publik skuld.  

Resultaten indikerar på att företag med tillgång till den publika skuldmarknaden med 

större sannolikhet betalar dividender. Dessutom verkar dessa företag ha en högre 

målutdelningskvot samt anpassa utbetalningen i långsammare takt i förhållande till 

vinsten än företag som inte har tillgång till publik skuld. Resultatet från 

undersökningen på subsamplet på endast kreditvärderade företag visar på att en hög 

kreditvärdering späder på effekten ytterligare och ökar sannolikheten för 

dividendbetalning ännu mera. Dessutom blir det tydligt att företag med en hög 

kreditvärdering i en högre grad följer en utjämnande dividendpolitik sett till relation 

till alla andra undersökningsgrupper.  

Resultaten i denna avhandling är intressanta eftersom samma tendenser finns att 

skåda på den relativt unga europeiska obligationsmarknaden som på den väletablerade 

amerikanska. Företag med högre finansiell flexibilitet, mätt genom erhållandet av 

kreditvärdering och framförallt genom kreditvärderingsnivå, är mera benägna att ådra 

sig agentkostnader och måste ta till åtgärder för att mildra dessa. Dividender som i 

många fall anses som en effektiv lösning på agentproblem verkar vara ett vedertaget 
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tillvägagångssätt och i mångt och mycket stöder resultaten i denna avhandling tidigare 

forskning genom agentkostnads- och livscykelförklaringen av dividender. 
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BILAGA 1 T-TEST FÖR DESKRIPTIV STATISTIK 

t-test  
Lönsamh
et  

Investeri
ng  

Marknad
s-värde 

Påtagligh
et  

Storlek 
Skuldsättni
ngs-grad 

EPS DPS 

Hela samplet - 
KV 

0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

Hela samplet - 
IKV 

0,05* 0,00*** 0,58 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,21 0,00*** 

Hela samplet - 
IG 

0,00*** 0,00*** 0,13 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

Hela samplet - 
JB 

0,12 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

KV-IKV 
0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

KV-IG 
0,00*** 0,78 0,21 0,31 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

KV-JB 
0,00*** 0,57 0,06* 0,06* 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

IKV-IG 
0,00*** 0,00*** 0,07* 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

IKV-JB 
0,01** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 

IG-JB 
0,00*** 0,46 0,01** 0,01** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 0,00*** 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRISER 

Hela Samplet Kreditbetyg Lönsamhet Investeringsgrad PB Påtaglighet Storlek Skuldsättningsgrad 

Kreditbetyg 1             

Lönsamhet 0,05 1           

Investeringsgrad -0,08 -0,07 1         

PB -0,01 -0,03 0,10 1       

Påtaglighet 0,07 0,09 -0,32 -0,13 1     

Storlek 0,55 0,22 -0,20 -0,09 0,24 1   

Skuldsättningsgrad 0,15 -0,07 -0,12 -0,04 0,30 0,28 1 

        

Kreditvärderade IGJB Lönsamhet Investeringsgrad PB Påtaglighet Storlek Skuldsättningsgrad 

 

IGJB 1             
 

Lönsamhet 0,09 1           
 

Investeringsgrad 0,03 0,03 1         
 

PB -0,20 -0,05 -0,03 1       
 

Påtaglighet 0,08 0,07 -0,03 -0,13 1     
 

Storlek 0,60 0,21 -0,01 -0,09 0,07 1   
 

Skuldsättningsgrad 0,21 -0,03 -0,03 -0,04 0,18 0,18 1 
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BILAGA 3 TEST FÖR SKILLNAD MELLAN ANPASSNINGSHASTIGHET 

T-test 
 

IKV KV 
 

IG JB 

Medelvärde 
 

0,5620 0,4651 
 

0,4186 0,7008 

Varians 
 

0,6065 0,2070 
 

0,1579 0,4504 

       
t-statistika 

 
-2,0782 

  
-2,4654 

 
Ensidigt p-värde 

 
0,0193 

  
0,0086 

 
Tvåsidigt p-värde 

 
0,0387   

 
0,0172   

 

 


