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 Sammanfattning 

Den svenska ägarmodellen, som karaktäriseras av ett väldigt koncentrerat ägande, 

är på tillbakagång på grund av ett alltmer globaliserat ägande. Det ökade utländska 

ägandet i Sverige skulle kunna påverka det enskilda företaget på många olika sätt. 

Denna studie fokuserar på hur den stigande graden av utländska ägande påverkar 

svenska börsföretags utdelningsnivåer. Enligt irrelevansteoremet av Modilgiani & 

Miller (1961) borde investerare vara likgiltiga inför beslutet om ett företag skall ha 

utdelningar eller inte. Varför utdelningspolicy ändå spelar roll för aktieägare har i 

teorin förklarats utifrån ett flertal olika perspektiv såsom 

informationsasymmetriproblem och skattepreferenser. Hur utländska ägare 

påverkar utdelningsnivåerna och var förklaringen till detta ligger är därför 

intressant att studera. Denna uppsats syftar därför till att förklara och analysera 

sambandet mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande i Sverige.  

Då utländska investerare ofta är institutioner som ofta sägs karaktäriseras av ett 

relativt kortsiktigt ägande ställer studien upp två olika hypoteser som testas 

statistiskt för att få ökad insikt i hur utdelningsnivåer påverkas av utländskt 

ägande. Den första hypotesen som testas är om högt utländskt ägande korrelerar 

med höga utdelningsnivåer i svenska börsnoterade bolag. Den andra hypotesen 

som testas är om ett ökat utländskt ägande resulterar i högre utdelningsnivåer 

över tid. Studien baseras på ett stickprov av svenska bolag noterade på 

Stockholmsbörsen åren 1995-2005 där bokföringsrelaterad data, 

marknadsrelaterad data och data om utländskt ägande från SIS Ägarservice 

används. 

Utifrån studiens resultat förkastas uppsatsens båda hypoteser och indikerar istället 

ett motsatt förhållande: att högt utländskt ägande korrelerar med lägre 

utdelningsnivåer och att ökat utländskt ägande genererar lägre utdelningsnivåer 

över tid. Förklaringen bakom detta kan bero på skattepreferenser, där utländska 

ägare beskattas mer fördelaktigt på kapitalavkastningar än aktieutdelningar. Det 

kan också förklaras av en preferens hos utländska investerare att företagen skall 

finansieras mer mer internt kapital än externt kapital för att undvika dyra 

transaktionskostnader på den externa kapitalmarknaden. 

 

 

 



III 
 

  



IV 
 

Innehåll 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................................... 2 

2 Problemanalys och framställande av hypoteser och variabler ............................................................ 3 

2.1 Den svenska ägandemodellen och utländskt ägande ................................................................... 3 

2.2 Teoretiska perspektiv på utdelning ............................................................................................... 4 

2.3 Samband mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande ............................................................ 5 

2.4 Variabler ........................................................................................................................................ 9 

2.4.1 Beroende variabler ................................................................................................................. 9 

2.4.2 Oberoende variabler .............................................................................................................. 9 

3 Data och metod .................................................................................................................................. 12 

3.1 Forskningsstrategi ....................................................................................................................... 12 

3.2 Datakällor och urvalskriterier ...................................................................................................... 12 

3.3 Övergripande statistik ................................................................................................................. 13 

3.3 Statistisk modell för korrelationsstudie ...................................................................................... 16 

3.3.1 Fix effekt modell................................................................................................................... 16 

3.3.2 Tobit modell ......................................................................................................................... 18 

3.4 Statistisk modell för kausalitetsstudie ........................................................................................ 19 

3.5 Forskningskvalitet........................................................................................................................ 21 

4 Empiriska resultat ............................................................................................................................... 23 

4.1 Samband mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer .......................................................... 23 

4.2 Orsakssamband mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer ................................................ 25 

4.3 Resultatens kvalitet ..................................................................................................................... 28 

5 Slutsatser ............................................................................................................................................ 29 

5.1 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 31 

6 Referenser .......................................................................................................................................... 32 



1 
 

1 Inledning 

I det första avsnittet kommer uppsatsens inriktning att introduceras och en kort 

bakgrundsbeskrivning av det fokala ämnet. Detta resulterar slutligen i rapportens syfte.  

1.1 Bakgrund 

Den svenska ägarmodellen karaktäriseras av att kontrollen i företagen till största del är koncentrerad 

till en eller två ägare, vilka ofta är svenska familjer (Henrekson & Jakobsson, 2008). Denna kontroll 

har upprätthållits genom användning av aktier med differentierad rösträtt (A och B aktier), ask-i-ask 

ägande samt korsägande. Detta har gjort att ett fåtal stora ägare har kunnat kontrollera företagen 

med en relativt liten kapitalbas. Den svenska ägarmodellen är dock på en tydlig tillbakagång och har 

börjat ersättas av andra modeller för ägarstyrning.  En viktig drivkraft bakom denna utveckling är den 

allmänna globaliseringen av ägandet i stora företag (Henreksson & Jakobsson, 2008). Institutionella 

investerare såsom pensionsfonder har ökat sin dominans på internationella börser vilket gjort att 

ägandet blivit alltmer spritt och diversifierat. I och med globaliseringen har ägarstyret i Sverige alltså 

blivit alltmer internationaliserat och likt ägarstyret i de anglosaxiska delarna av världen, och denna 

trend ser ut att fortsätta (Lekvall, 2009). Den svenska ägarmodellen har historiskt karaktäriserats av 

starka lagmässiga restriktioner på andelen utländskt1 ägande (Högfeldt, 2005). På grund av dessa 

legala hinder översteg inte det utländska ägandet 8 % av börsvärdet under 1980-talet (Henrekson & 

Jakobsson, 2008). Efter avskaffandet av dessa legala hinder under slutet på 1980-talet och början på 

1990-talet började det utländska ägandet öka snabbt och låg 2007 på cirka 40 % av börsvärdet 

(Henrekson & Jakobsson, 2008).   

Det man kan ställa sig frågande till är vad ett ökat utländskt ägande egentligen innebär. Utifrån ett 

samhällsekonomiskt perspektiv menar Fölster (1999) att ett ökat utländskt ägande i Sverige kan 

anses såväl positivt som negativt. Å ena sidan menar Fölster (1999) att en ökad andel utländskt 

ägande ger tillgång till en större ägarmarknad och att detta ökar sannolikheten för att ett enskilt 

företag kan hitta lämpliga ägare. Å andra sidan menar han att detta också skulle kunna leda till 

välfärdsförluster på grund av minskad konkurrenskraft i vad man skulle kunna benämna “den svenska 

produktionen av ägarfunktion”. Detta innebär mer konkret att de svenska komparativa fördelarna av 

svenskt ägarstyre skulle minska, vilket i sin tur skulle kunna leda till en sämre grogrund för 

entreprenörer enligt Fölster (1999).  

                                                           

1
 Utländskt ägande definieras som ägande i ett företag i ett land (i detta fall Sverige) av individer som ej är 

medborgare i samma land, eller av organisationer som ej har sina huvudkontor i samma land. 
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Denna studie fokuserar dock på det mikroekonomiska perspektivet. En viktig fråga här blir då istället 

hur ett ökat utländskt ägande påverkar det enskilda företaget. Ett område inom finansiell teori som 

är väldigt intressant att koppla detta till är vad som benämns ”The Dividend Puzzle”. Enligt 

irrelevansteoremet av Modigliani & Miller (1958) borde det inte spela någon roll för investerare om 

de får utdelningar eller inte. I efterhand har dock flera förklaringar givits till varför investerare ändå 

inte ställer sig helt likgiltiga inför beslut om företaget skall dela ut pengar eller inte. Förklaringar som 

ges i litteratur är bland annat att informationsasymmetriproblem och skattepreferenser kan förklara 

om investerare föredrar utdelningar eller inte (Baker et al, 1999). Därför är det intressant att studera 

hur utdelningsnivåer kan påverkas av utländska ägare. 

Då utländska ägare i Sverige till största delen är institutioner (Henrekson & Jakobsson, 2008) vilka 

ofta karaktäriseras av ett kortsiktigt ägande (Nachemson-Ekwall, 2012) är det troligt att detta skulle 

kunna speglas i företagens beslutsfattande. Det har tidigare visats av Moh’d et al (1995) och Rozeff 

(1982) att ett större institutionellt ägande är associerat med högre utdelningsnivåer. Dahlquist & 

Robertsson (2000) studerar dock utländskt ägande i Sverige och finner att utländska ägare i Sverige 

attraheras av stora bolag, företag med starka kassor och företag med låga utdelningsnivåer. Att 

utländska ägare i Sverige föredrar låga utdelningar menar Dahlquist & Robertsson (2000) kan bero på 

skattepreferenser. Detta säger dock inte så mycket om hur de utländska ägarna påverkar företagens 

utdelningsnivåer när de väl har investerat. En indikator är dock att de även i fortsättningen vill ha 

låga utdelningar när de har investerat i företagen. Denna studie gjordes dock för drygt tolv år sedan 

och det är möjligt att sambandet mellan utdelningsnivå och utländskt ägande har förändrats då 

globaliseringsprocessen fortskridit. Genom att studera data över utländskt ägande i Sverige mellan 

åren 1995 till 2005 ämnar denna rapport att vidare förklara och analysera detta samband. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att förklara och analysera sambandet mellan utdelningsnivå och utländskt 

ägande i svenska börsnoterade bolag. 
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2 Problemanalys och framställande av hypoteser och variabler 

För att kunna framställa de hypoteser som kommer att testas i studien måste frågeställning och syfte 

preciseras. I följande diskussion kommer därför problemområdet analyseras utifrån föregående 

studier inom området eller närliggande områden som anses koppla till problemområdet. För att 

kunna ha en nyanserad diskussion om sambandet mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande för 

att så småningom klarlägga studiens hypoteser kommer först en diskussion om den svenska 

ägandemodellen och konsekvenserna av utländskt ägande att genomföras. Detta efterföljs av en 

diskussion som ämnar klargöra begreppet utdelningar och olika teoretiska perspektiv inom detta 

område. Avsnittet avslutas med en genomgång av de variabler som kommer att användas i studien. 

2.1 Den svenska ägandemodellen och utländskt ägande 

Med den svenska ägarmodellen åsyftas den modell som enligt Henrekson & Jakobsson (2008) varit 

helt dominerande fram till millennieskiftet. Vilket sades i inledningen karaktäriseras den svenska 

ägarmodellen av att kontrollen i företagen till största del är koncentrerad till en eller två ägare vilka 

ofta är svenska familjer (Henrekson & Jakobsson, 2008). Kontrollen har upprätthållits genom 

användning av aktier med differentierad rösträtt (A och B aktier), ask-i-ask ägande samt korsägande 

vilket har gjort att ett fåtal stora ägare har kunnat kontrollera företagen med en relativt liten 

kapitalbas. Enligt Henrekson & Jakobsson (2008) kan den stora separeringen av ägande och kontroll i 

svenska bolag förklaras av det sätt som skattepolitiken och den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen 

behandlat enskilda ägare. Samtidigt som skattepolitiken minskat incitamenten för enskilda ägare till 

förmögenhetsuppbyggnad har den aktiebolagsrättsliga lagstiftningen gjort det lättare för redan 

starka ägare att utöva sin kontroll på en liten kapitalbas (Henrekson & Jakobsson, 2008). Trots detta 

finns det ändå ett relativt bra minoritetsägarskydd i Sverige av legala skäl, vilket minskar 

problematiken med att stora ägare eventuellt missbrukar sin position (Holmén & Knopf, 2004). 

Henrekson & Jakobsson (2008) menar dock att den svenska modellen är på tydlig tillbakagång och att 

en viktig drivkraft bakom detta är globaliseringen av ägandet.  Utvecklingen av de finansiella 

marknaderna gör att anglosaxiska ägandemodeller, där skillnaderna mellan utdelningsrätter och 

rösträtter är små och röstdifferentiering ovanliga, blir alltmer förekommande (Henrekson & 

Jakobsson, 2008). Sedan borttagandet av begränsningarna för utländskt ägande i svenska bolag 1993 

har andelen utländskt ägande i Sverige ökat stadigt (Henrekson & Jakobsson, 2008).  Även om 

ökningen av utländskt ägande varit stadig fortsatte ökningen i skillnaden mellan 

utdelningsrättigheter och kontrollrättigheter fram till sent 1990-tal (Henrekson & Jakobsson, 2008). 

Generellt sett har Sverige karaktäriserats av relativt låga utdelningsnivåer vilket förklaras av den 

svenska ägarmodellen (Henrekson & Jakobsson, 2002). Det ökade globaliserande ägandet missgynnar 
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korporativistiska modeller som den svenska ägarmodellen (Henrekson & Jakobsson, 2008). På grund 

av denna utveckling, där anglosaxiska ägandemodeller blir alltmer förekommande, minskar 

incitamenten till låga utdelningar och finansiering genom att återinvestera vinster (Gianetti & 

Simonov, 2006; Henrekson & Jakobsson, 2008). Utdelningarna har i Sverige ökat på senare tid och 

ligger nu på ungefär samma nivå som utdelningsnivåerna i amerikanska företag (Björklund & Hemph, 

2008). I och med denna utveckling har även andelen nya börsföretag som utnyttjar aktier med 

differentierad rösträtt minskat kraftigt, vilket kan förklaras av att sådana typer av företag värderas 

lägre (Henrekson & Jakobsson, 2008; Holmén & Nivorozhkin, 2007). 

Utländskt ägande i Sverige karaktäriseras enligt Dahlquist & Robertsson (2000) av en preferens för 

stora företag, lägre utdelningsnivåer och företag med stark kassa. Förklaringen till varför utländska 

investerare väljer stora företag kan enligt Dahlquist & Robertsson (2000) förklaras av att de är mer 

välkända, har ett större internationellt inflytande och har hög marknadslikviditet på aktierna. Även 

Henrekson & Jakobsson (2008) stödjer detta och menar att utländska investerare väljer stora företag 

då informationen och genomlysningen är som bäst i dessa företag. Henrekson & Jakobsson (2008) 

anser också att detta oftare går hand i hand med ett starkt internationellt inflytande och menar att 

detta bidrar starkt till det ökade utländska ägandet i svenska börsföretag. Att utländska ägare skulle 

föredra låga utdelningar kan enligt Dahlquist & Robertsson (2000) förklaras av skattepreferenser. 

Något den svenska modellen karaktäriseras av är att den gynnar alla former av utländskt ägande 

(Henrekson & Jakobsson, 2008). Detta då den missgynnar enskilda svenska investerare i förhållande 

till institutionella investerare från ett skatteperspektiv, samtidigt som enskilda investerare i Sverige 

betalar relativt mer skatt än enskilda investerare i utlandet (Henrekson & Jakobsson, 2008). Det gör 

att den svenska modellen gynnar såväl utländskt institutionellt ägande som enskilt utländskt ägande i 

relation till svenskt enskilt ägande (Henrekson & Jakobsson, 2008). I Sverige utgörs drygt 80 % av 

ägandet på Stockholmsbörsen av institutioner varav utländska investerare står för ca 40 % av 

börsägandet (Nachemson-Ekwall, 2012; Henrekson & Jakobsson, 2008). De flesta utländska ägare på 

stockholmsbörsen är därmed institutioner. Institutionella investerare brukar karaktäriseras av ett 

kortsiktigt ägande och detta har blivit allt tydligare över tid (Nachemson-Ekwall, 2012).  

2.2 Teoretiska perspektiv på utdelning 

Utdelningar är den andel av ett företags vinst som betalas ut till aktieägare (O’Sullivan & Sheffrin, 

2003). Utdelningspolicy är i sin tur den policy ett företag tillämpar för att besluta hur mycket 

företaget skall dela ut till sina respektive aktieägare (Copeland et al, 2005). För att kunna diskutera 

utdelningspolicy och dess betydelse är det viktigt att även ta upp begreppet kapitalstruktur. 

Kapitalstruktur innebär hur ett företag är finansierat i form av eget kapital, skulder eller genom 
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hybrida värdepapper (Copeland et al, 2005). Enligt Copeland et al (2005) kan en viktig distinktion 

göras mellan kapitalstruktur och utdelningspolicy, där ett företags kapitalstruktur är förenat med hur 

ett företag skapar värde medan utdelningspolicy är förenat med beslut om hur ett företag levererar 

värde. 

Teori om kapitalstruktur visar att i en värld utan skatter, transaktionskostnader och agentkostnader 

kommer ett företags värde inte påverkas av hur kassaflöden till långivare och aktieägare är 

strukturerade (Copeland et al, 2005).  Detta bygger på Modigliani-Miller teoremet som säger att ett 

företags värde är oberoende av hur det är finansierat (Modigliani & Miller, 1958). Utifrån detta 

teorem visade även Modigliani & Miller (1958) att i en värld utan skatter, transaktionskostnader och 

agentkostnader spelar heller inte valet av utdelningspolicy någon roll för aktieägares välfärd, det vill 

säga företagets aktievärde. Eftersom vi dock lever i en värld med skatter, transaktionskostnader och 

agentkostnader kan dessa påverka ett företags värde och därmed utdelningspolicy. Baker et al. 

(1999) tar upp de teoretiska huvudområden som förklarar varför utdelningspolicy har en påverkan. 

De olika perspektiven är fågeln i handen perspektivet, signalering, skattepreferenser och agentteori. 

Även Copeland et al. (2005)  tar upp dessa huvudområden om utdelningspolicys betydelse. Dessa 

perspektiv har vunnit olika grad av kredibilitet inom akademin och diskuterats av många författare. 

Områdena och hur de kopplar till utländskt ägande skall nu diskuteras. 

2.3 Samband mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande 

Studier av samband mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande är generellt sett ett tämligen 

outforskat område. Många tidigare studier har undersökt samband mellan utdelningsnivåer och 

ägarstruktur, men få studier har betraktat skillnaden mellan utländskt och inhemskt ägande. 

Utländskt ägande kan dock sägas falla inom definitionen för ägarstruktur då koncepten är nära 

kopplade till varandra. Ägarstruktur är dock ett mycket bredare koncept. Ägarstruktur kan definieras 

som distributionen av aktiekapitalet med avseende på antal röster och kapitalstorlek som innehas av 

olika ägare och även typen av ägare (Jensen & Meckling, 1976). Här skulle man kunna urskilja 

utländskt ägande som en typ av ägare. Ägarstrukturens påverkan på utdelningsnivåer kan förklaras 

utifrån perspektivet om agentteori (Renneboog & Trojanowski, 2007). Detta perspektiv bygger på att 

intressekonflikter uppstår mellan ledningen i ett företag och dess aktieägare (Baker et al, 1999). 

Företaget skulle nämligen kunna investera vinsterna på ett sätt som inte är fördelaktigt för 

aktieägarna, vilket gör att agentkostnader uppstår. Utdelningar kan därför fungera som ett verktyg 

för att minska agentkostnaderna och därmed informationsasymmetrin. Genom att ha utdelningar 

minskar pengarna under företagets kontroll, vilket gör att dessa pengar inte kan investeras 

suboptimalt för aktieägarna (Rozeff, 1982). Företaget måste då söka mer extern finansiering för 
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investeringsprojekt vilket innebär att företaget och dess prestationsförmåga noggrant utvärderas av 

kapitalmarknaden (Baker et al, 1999). Den utökade kontrollen av företaget skulle därmed innebära 

att företaget i högre grad agerar enligt aktieägarnas bästa intressen (Baker et al, 1999; Easterbrook, 

1984).  

Beroende på vad som karaktäriserar utländskt ägande, i form av aktiekapitaldistribution och om det 

vanligtvis är en institution eller privatägt etc., kan detta påverka utdelningsnivåerna. Ett flertal 

empiriska studier har gjorts där man fokuserat på relationen mellan ägarstruktur och utdelningar 

(Renneboog & Trojanowski, 2007). Något många olika studier gjort är att empiriskt undersöka 

aktiekapitaldistributionens påverkan på utdelningsnivåer. Genom att studera amerikanska bolag 

finner Zeckhauser & Pound (1990) att det inte är några signifikanta skillnader i utdelningsnivåer 

mellan företag med eller utan stora ägarblock. Av denna anledning drar Zeckhauser & Pound (1990) 

slutsatsen att den huvudsakliga kontrollfunktionen hos stora ägarblock inte är att utöva sin makt för 

att höja utdelningsnivåer. Moh’d et al (1995) studerar också relationen mellan ägarkoncentration och 

utdelningar i amerikanska bolag och finner istället att ett mer fragmenterat ägande resulterar i högre 

utdelningsnivåer. Resultaten är därför något intetsägande. Situationen i Sverige är dock lite 

annorlunda jämfört med andra länder. Detta då Sverige karaktäriseras av en hög separeringsgrad 

mellan kontroll och ägande (Xu & Sjögren, 2012). Detta beror till stor del på användandet av aktier 

med differentierad rösträtt, pyramidägande och korsägande (Xu & Sjögren, 2012). Av dessa 

anledningar blir det aningen svårare för utländska ägare att utnyttja en kontrollerande funktion i 

Sverige jämfört med andra länder. Detta gör att andelen röster inte alltid är proportionerliga mot 

utdelningarna. Enligt studien av Dahlquist & Robertsson (2000) av utländskt ägande i Sverige finner 

de att utländska ägare tenderar att föredra företag med ett fragmenterat ägande vilket tyder på att 

utländska ägare värdesätter sitt eget inflytande i företaget. 

Även typen av aktieägare och deras påverkan på utdelningsnivåer har undersökts empiriskt 

(Renneboog & Trojanowski, 2007). Här finner Moh’d et al (1995) att ett större insiderägande är 

associerat med lägre utdelningsnivåer medan ett större institutionellt ägande är associerat med 

högre utdelningsnivåer. Rozeff (1982) finner också att en större andel insiderägande i ett företag 

minskar andelen utdelningar och tvärtom. Detta kan kopplas till det så kallade ”fågel i handen” 

perspektivet gällande utdelningar. Genom att distribuera utdelningar så kan inte insiders utnyttja 

dessa vinster till sin egen vinning. Utdelningar (en fågel i handen) är därför bättre än sparade vinster i 

bolaget (tio i skogen) eftersom de sparade vinsterna inte med fullständig säkerhet kommer att 

realiseras (La Porta et al, 2002). Detta innebär att ett ökat kontrollbehov uppstår för att minska 

agentkostnader och därmed informationsasymmetri när majoriteten av aktieägare inte är med i 

företagets dagliga verksamhet (Baker et al, 1999). Då de flesta utländska ägare på stockholmsbörsen 
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är institutioner, och institutioner brukar karaktäriseras av kortsiktigt ägande, är det därför inte 

orimligt att anta att det institutionella ägandet eftersträvar höga utdelningsnivåer av dessa 

anledningar, vilket kan driva upp utdelningsnivåerna.  

Att ett större institutionellt ägande är associerat med högre utdelningsnivåer kan enligt Goergen et al 

(2004) förklaras av två andra orsaker. För det första föredrar vissa institutioner utdelningar på grund 

av skattepreferenser och för det andra ger höga utdelningar att effektivt flöde av pengar till och från 

deras investeringsportföljer (Goergen et al, 2004). Eftersom skatteeffekter kan skilja sig mellan olika 

investerare, kan investerare ha olika preferenser angående ett visst företags utdelningspolicy (Baker 

et al, 1999). En viss investerare vill ha en utdelningspolicy som passar just dennes skattesituation. 

Enligt Modigliani & Miller (1961) kan det av denna anledning uppstå en så kallas klientelffekt som kan 

ge förändringar i företags utdelningspolicy, och därmed ge förändringar av utdelningsnivåer. 

Skattepreferenser hos utländska investerare skulle därmed kunna ha betydelse för 

utdelningsnivåerna. På grund av skattepreferenser verkar utländska investerare i Sverige föredra låga 

utdelningsnivåer enligt Dahlquist & Robertsson (2000). Dahlquist & Robertsson (2000) menar att 

detta beror på att utländska institutioner i Sverige ofta beskattas mer fördelaktigt på 

kapitalavkastningar än direktavkastningar. Dahlquist & Robertsson (2000) menar dock att om 

utländska investerare finner sig mindre informerade om ett visst företag än inhemska investerare 

kan det tänkas att de föredrar högre utdelningsnivåer eftersom det ger information om ett företags 

finansiella styrka. Denna slutsats kan kopplas till signaleringsperspektivet inom utdelningspolicy. 

Precis som agentteoriperspektivet handlar signaleringsperspektivet i grund och botten om 

informationsasymmetri. Om företaget har information som inte aktieägare har kan de göra 

förändringar i utdelningarna för att signalera denna information och därmed minska 

informationsasymmetrin (Baker et al, 1999). Det kan också vara så att företaget inte väljer att 

förändra utdelningsnivåer nämnvärt på kortare sikt trots att den finansiella positionen kan vara svag 

av diverse anledningar. Detta då aktieägare kan antas vilja ha en stabil utdelningsnivå (Lintner, 1956). 

Även Allen & Michaelly (2003) tar upp detta och menar att företagen kan vilja behålla en stabil 

utdelningsnivå eftersom aktieägare annars kan reagera negativt. Utdelningsnivån kan istället 

anpassas gradvis för den nya finansiella positionen för att minska problematik med 

aktieägarebeteende (Lintner, 1956). Företaget kan därmed signalera positiv framtidstro och mildra 

aktieägarbeteendet med en stabil utdelningsnivå.  

Utifrån ovanstående diskussion verkar perspektiven gå lite isär. Medan det visserligen finns ett starkt 

stöd i litteraturen för att institutioner, som trots allt är en betydande andel av det utländska ägandet, 

skulle föredra höge utdelningsnivåer utifrån ett såväl agentteoretiskt, signaleringsmässigt som 

skattemässigt perspektiv indikerar studien av Dahlquist & Robertsson (2000) att utländska ägare i 
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Sverige istället föredrar låga utdelningsnivåer. Dahlquist & Robertsson (2000) hävdar att detta skulle 

kunna bero på skattepreferenser men de påvisar ingen data som tyder på detta. Dahlquist & 

Robertsson (2000) studerar också endast en sex års period och dessutom är studien gjord för tolv år 

sedan vilket kan innebära att situationen har förändrats. Då denna studie skall undersöka en tio års 

period, mellan 1995 och 2005, finns det möjlighet att identifiera nya samband. Dessutom påpekar 

även Dahlquist & Robertsson (2000) själva att det mycket väl kan vara så att utländska ägare kan 

föredra höga utdelningar på grund av informationsasymmetri. Att så också skulle vara fallet tyder 

den inledande texten i detta avsnitt på, utifrån diskussionen i början om det alltmer globaliserande 

ägandet som nu sker där anglosaxiska ägandemodeller får allt större inflytande. Det större utländska 

institutionella ägandet med stor fokus på kortsiktighet och att generera snabba vinster kan göra att 

investerarna dras till företag med högre utdelningsnivåer. Den första hypotesen som denna studie 

ämnar undersöka är därmed att högt utländskt ägande positivt korrelerar höga utdelningsnivåer. 

Hypotes 1: Högt utländskt ägande korrelerar positivt med höga utdelningsnivåer 

Då den svenska modellen medför att ett fåtal aktieägare ofta har en stark kontrollerande position är 

det intressant att undersöka hur ett ökat utländskt ägande, som ofta befinner sig i minoritet 

(Nachemson-Ekwall, 2012), påverkar utdelningsnivåerna. Enligt La Porta et al. (2002) är länder med 

ett effektivt lagligt skydd för minoritetsägare associerade med högre utdelningsnivåer, därför skulle 

det potentiellt vara enklare för utländska ägare att kräva högre utdelningar i Sverige då Sverige enligt 

Holmén & Kopf (2004) har ett effektivt skydd för minoritetsägare. Det är dock viktigt att beakta att 

den svenska modellen med starkt koncentrerat ägande gör situationen något speciell, då det starka 

skyddet för minoritetsägare i Sverige har kombinerats med historiskt låga utdelningsnivåer. Även om 

den svenska modellen fortfarande är stark är de korporativistiska modellerna alltmer varierande idag 

enligt Henrekson & Jakobsson (2008), vilket kan förstärka de utländska investerarnas inflytande. Då 

Dahlquist & Robertsson (2000) finner att utländska ägare verkar värdesätta sitt eget inflytande i 

svenska börsbolag verkar utländska ägare ha incitament att utnyttja sin ägandeposition. Det ökade 

utländska ägandet skulle mycket väl ha kunnat påverka bolagen att dela ut allt större andel av sina 

vinster över tid med anledning av kortsiktighet. Därför ämnar studien undersöka hypotesen att ett 

ökat utländskt ägande driver upp utdelningsnivåerna över tid. 

Hypotes 2: Ett ökat utländskt ägande resulterar i högre utdelningsnivåer över tid 
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2.4 Variabler 

I följande avsnitt presenteras de variabler som kommer att användas i studien. Först förklaras den 

beroende variabeln och sedan de olika oberoende variablerna. 

2.4.1 Beroende variabler 

Då studien skall undersöka hur utländskt ägande påverkar företagens utdelningspolicy har en 

beroende proxyvariabel för detta använts. Denna variabel är utdelningsnivå och beräknas genom att 

ta utdelning per aktie dividerat med vinst per aktie. Att använda denna variabel som proxyvariabel 

för utdelningspolicy är enligt La Porta et al (2002) det vanligaste sättet att mäta utdelningsnivåer. 

Visserligen finns det vissa problem med denna variabel då den kan vara lätt att manipulera i 

redovisningen enligt La Porta et al (2002), men då Sverige är land där genomlysningen i bolagen är så 

pass bra anses detta inte vara något större problem. Ett annat alternativt mått på utdelningsnivå är 

exempelvis utdelning per aktie i relation till omsättning per aktie. Denna proxyvariabel är visserligen 

relativt oberoende av redovisningsmanipulation men att tolka denna rent ekonomiskt är svårt (La 

Porta et al, 2002).  

2.4.2 Oberoende variabler 

2.4.2.1 Fokusvariabler 

De oberoende variablerna som kommer användas i denna studie är utländskt ägande av röster samt 

utländskt ägande av röster i relation till andel av kapitalet. Mer specifikt räknas den första variabeln 

ut genom att ta totala antalet röster med utländskt ägande dividerat med det totala antalet röster i 

bolaget. Den andra variabeln räknas ut precis som den föregående fast divideras även med den 

procentuella andelen av det utlandsägda kapitalet. Då en ökad andel rösträtter i relation till totala 

antalet röster ger en indikation på det utländska ägandets kontroll i bolagen skulle denna makt 

kunna användas för att påverka utdelningsnivåerna, varför denna anses vara en bra variabel för att 

indikera det utländska ägandets påverkan på utdelningsnivåer.  Den andra variabeln tar även hänsyn 

till hur stor del av det faktiska aktiekapitalet som de utländska ägarna innehar och speglar därför 

förhållandet mellan rösträtternas och kapitalandelens effekt på utdelningsnivåerna. Då utländskt 

ägande kan kopplas till ägarstruktur enligt ovanstående diskussion hänförs dessa variabler till detta 

begrepp. Utländskt ägande är därmed en viss ägartyp där ägarna alltså finns i utlandet. I tidigare 

studier har andra ägartyper såsom institutionellt ägande och privatägande studerats (Renneboog & 

Trojanowski, 2007). Även insiderägande och annat ägande har undersökts i tidigare studier vilket 

belystes i problemanalysen. Utländskt ägande skulle även kunna karaktäriseras på detta sätt i form 

av institutionellt ägande, privatägande och insiderägande etc.  
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2.4.2.2 Kontrollvariabler 

För att minska risken med spuriösa samband mellan den beroende variabeln och fokalvariabeln 

kommer ett visst antal kontrollvariabler att utnyttjas. Då utländskt ägande kan ha många olika 

proxyvariabler blir det viktigt att kontrollera för andra effekter som kan påverka sambandet än 

andelen rösträtter av utländska ägare.  De kontrollvariabler som används i studien är proxyvariabler 

för tillväxtmöjligheter, risk och lönsamhet.  

Investeringspolicy förväntas påverka utdelningsnivåer eftersom företag med hög tillväxt ofta har 

lägre utdelningsnivåer för att minska behovet av att gå till den externa kapitalmarknaden för 

finansiering (Rozeff, 1982). Tillväxtmöjligheter blir därför en viktig faktor att beakta i studien. För 

tillväxtmöjligheter tillämpas Tobin’s q som proxyvariabel, vilket är lämpligt enligt Renneboog & 

Trojanowski (2007). Tobin’s q beräknas genom att dividera marknadsvärdet av företaget med det 

bokförda värdet av tillgångarna. Denna variabel speglar företagets investeringsnivå, där ett högt 

Tobin’s q värde borde leda till höga investeringar och därmed stora tillväxtmöjligheter. Av denna 

anledning förväntas höga värden på Tobin’s q påverka utdelningsnivån negativt. 

Risknivå är också en faktor som kan påverka utdelningsnivåerna (Hoberg & Prabhala, 2006). För att ta 

hänsyn till detta används två proxyvariabler, skuldsättningsgrad och företagsstorlek. 

Skuldsättningsgrad kan påverka utdelningsnivåerna eftersom skulder kan minska problem med ett 

företags kassaflöden (Jensen, 1986). Denna faktor beaktar delvis även agentteoriperspektivet på 

utdelningar då skulder enligt teorin kan minska informationsasymmetrin mellan managers och 

finansiärer eftersom bolaget utsätts för mer kontrollerande åtgärder (Jensen, 1986). Då företaget 

finansieras med en stor andel skulder borde rimligtvis en mindre andel av pengarna delas ut till 

externa aktieägarna då dessa inte behöver utföra kontrollerande aktiviteter till samma höga grad, 

och därför kräva ersättning för detta (Jensen, 1986). Dessutom kan det vara så att företag med stora 

skulder betalar lägre utdelningar för att minska transaktionskostnaderna för extern finansiering 

(Rozeff, 1982).  Av dessa anledningar förväntas hög skuldsättningsgrad vara förenlig med låga 

utdelningsnivåer. Skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera företagets långsiktiga skulder 

med det egna kapitalet. Företagsstorlek kan anses vara en proxyvariabel för företagsmognad och 

därmed risknivå som enligt tidigare studier påverkar utdelningsnivån (Grullon et al, 2002; Rennebog 

& Trojanowski, 2007; Brailsford et al, 1999).  Utifrån studien av Dahquist & Robertsson (2000) visar 

utländska ägare preferenser för större företag då dessa är mer välkända och har större 

marknadslikviditet, vilket också kan härledas till riskperspektivet. Likaså kan detta kopplas till 

slutsatserna av Henrekson & Jakobsson (2008) att utländska ägare föredrar stora företag då 

informationen och genomlysningen av dessa är bättre. Av dessa anledningar blir det viktigt att 

kontrollera för företagsstorlek i studien. Företagsstorlek beräknas genom att ta den naturliga 



11 
 

logaritmen av de totala tillgångarna i företaget och används av såväl Brailsford et al (1999) som av 

Renneboog & Trojanowski (2007) som indikator på företagsstorlek. Då företag med mer tillgångar 

brukar förenas med högre utdelningsnivåer enligt Smith & Watts (1992) förväntas detta resultat 

framträda i studien.  

Slutligen kontrolleras även lönsamhet då mer lönsamma företag förväntas vara förenliga med högre 

utdelningsnivåer. Detta är i enlighet med signaleringsperspektivet, då företag kan signalera 

prestationsförmåga (lönsamhet) genom förändringar i utdelningsnivå (Bhattacharya, 1979; 

Modigliani & Miller, 1961; John & Williams 1985; Miller & Rock, 1985; Ambarish et al, 1987) . 

Indikatorer på ett företags lönsamhet kan exempelvis vara rörelseresultat dividerat med omsättning 

eller rörelseresultat dividerat med totala tillgångar (Titman & Wessels, 1988). I studien används 

måttet nettoresultat dividerat med totala tillgångar som mått på lönsamhet. 

Det skall tilläggas att studien ej kontrollerar för återköp av aktier då dessa snarare ses som 

kompletterande än substituerande av utdelningar enligt La Porta et al (2002) och även Xu & Sjögren 

(2012). Av detta skäl skulle återköp av aktier snarare öka de totala utdelningsnivåerna än minska 

dem. Vid test av hypotes två tar studien hänsyn till att utdelningsnivån påverkas av partiella eller 

gradvisa förändringar, då företag kan vilja behålla en stabil utdelningsnivå, genom att longitudinellt 

modellera de beroende och oberoende variablerna.  
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3 Data och metod 

I följande avsnitt presenteras initialt en motivering till den i studien valda forskningsstrategin. 

Därefter följer en presentation av de data och karakteristikan på denna, vilken studien baseras på. 

Avslutningsvis förklaras den statistiska modellen och skattningstekniker som används för att 

analysera data i syfte att nå studiens slutsatser. 

3.1 Forskningsstrategi 

Den här uppsatsen har sin grund i en kvantitativ forskningsstrategi vilket gör att rapportens resultat 

är känsligt för kvaliteten i data som studien baseras på (Bryman & Bell 2011). Bryman & Bell (2011) 

betonar dock att studier som utgår ifrån kvantitativ data inte behöver vara av kvantitativ inriktning. 

Det underliggande syftet är också av betydelse där kvantitativa studier överlag fokuserar på att 

studera mönster i datamängden vilket skiljs från kvalitativa studier som är av förklarande karaktär 

(Bryman & Bell 2011). Trots att vi använder kvalitativ data i vår framtagning av relevanta 

kontrollvariabler karaktäriseras vår studie av en kvantitativ studie då den huvudsakliga inriktningen 

är att studera potentiella samband mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande. Då få studier 

gjorts som undersökt utländskt ägande och dess påverkan på utdelningsnivåer karaktäriseras 

forskningsansatsen av en induktiv inriktning. Studien ämnar därför dra mer generella slutsatser ifrån 

studiens empiriska resultat. 

Studien använder sig av en forskningsdesign som är av longitudinell karaktär eftersom data från 

företagen som är undersökta är insamlad över flera tidsperioder, i detta fall år (Bryman & Bell 2011). 

Författarna beskriver att en av de vanligaste typerna av longitudinell design är panel data studier där 

data från objekt insamlas över flera tidsperioder (Bryman & Bell 2011). Anledningen till att det är 

viktigt att välja rätt vetenskapsmetod är att denna inverkar på i vilken utsträckning den initiala 

forskningsfrågan kan besvaras (De Vaus, 2001). Forskningsdesignen utgör enligt Philliber et al. (1980) 

den övergripande planen för forskningen och bör innehålla: vilka frågor som ska besvaras, vilken data 

som ska insamlas, hur resultaten ska framställas samt hur resultaten ska analyseras. Studiens 

forskningsfrågor är presenterade i inledningen av rapporten medan de övriga ingående delarna i 

forskningsdesignen följer successivt nedan.  

3.2 Datakällor och urvalskriterier 

Studien baseras på ett stickprov av svenska publika bolag noterade på Stockholmsbörsen under åren 

1995-2005. För att kunna erhålla de data som krävts för att genomföra analysen har två primära 

datakällor använts, vilka har sammanvägts för att kunna erhålla den krävda informationen. Den 

första primära datakällan består av en obalanserad datapanel av 1650 enskilda företags-årsspecifika 

observationer över tidsperioden 1995-2005. Samtliga aktörer som uppfyller ett antal ställda kriterier 
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som är aktiva på Stockholmsbörsen under tidsperioden har inkluderats. För att inkluderas i 

stickprovet har bolagen behövt vara aktiva på Stockholmsbörsen i minst fyra av studieperiodens år 

samt ha ett marknadsvärde på över 100 miljoner SEK under de tre första åren som bolag medverkar i 

stickprovet. Börsbolag har således kunnat inkluderas och utgått ifrån stickprovet fritt under 

förutsättning att de uppfyller de ställda kriterierna. Finansiella institutioner såsom banker och 

försäkringsbolag har exkluderats från studien eftersom deras redovisningsprinciper skiljer sig från 

övriga bolag i stickprovet. Utifrån denna primära datakälla har information angående 

bokföringsrelaterad data samt marknadsrelaterad data för börsbolagen inhämtats. Denna data har 

sitt ursprung ifrån SixTrust database. Vidare har företags-årsspecifika observationer, där företag 

realiserat utdelningar trots att de presenterat negativa nettoresultat exkluderats ifrån studien (51 

observationer) då sådana observationer skapar inkonsistenta mönster hos den beroende variabeln 

utdelningsnivå. Utdelningar i samband med ett negativt nettoresultat innebär en negativ 

utdelningsnivå vilket ur ett statistiskt modelleringsperspektiv innebär att det fokala företaget 

presterar lågt på variabeln fast utdelningar i samband med ett negativt nettoresultat i verkligen 

innebär det motsatta.  

Den andra primära informationskällan innehåller data med ursprung från SIS Ägarservice. Mängden 

innehåller  2069 enskilda företags-årsspecifika observationer för publika bolag på Stockholmsbörsen 

under åren 1990-2006. Informationen som kompletterar den första datakällan beskriver utländskt 

ägande i svenska publika bolag. I genomförandet av analysfasen krävdes att de företags-årsspecifika 

observationerna innehöll komplett information från de två ovan nämnda datakällorna för att vara 

användbara. En sammanslagning av de två datakällorna genomfördes vilket resulterade i en 

användbar datamängd av 1394 enskilda företags-årsspecifika observationer fördelade på 199 

svenska börsnoterade företag. Vidare har även data från Affärsvärldens AFGX klassifisering använts 

för att tilldela de nyttjade bolagen branschtillhörighet.  

3.3 Övergripande statistik 

Karaktären på data över den beroende variabeln utdelningsnivå finns presenterad i figur 1. 

Utdelningarna som en bråkdel av nettoresultatet fluktuerar runt 25-35% i medel och en viss ökning 

kan identifieras under de fyra sista åren som studeras där medelvärdena för de specifika åren är 

större än det totala medvärdet på 31,8%. Noterbart är dock att de fyra inledande åren som studerats 

i förhållande till det totala medelvärdet uppvisar medel till höga utdelningsnivåer. Medianvärdet för 

dessa år, 1995-1998 är samtliga högre än för perioden 2003-2005. Spridningen i stickprovet verkar 

öka under den studerade perioden då den undre kvartilen minskar initialt till en 0 % nivå samt att 
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den övre kvartilen uppvisar högre utdelningsnivåer. Märkvärt är också att medelvärdet av 

utdelningarna var 0% år 2002 vilket troligen är relaterat till den dåvarande IT-krisen. 

 

Figur 1 – Årliga genomsnittsvärden för utdelningsnivåer. Utdelningsnivå är här definierat som total utdelning genom 
totalt nettoresultat  

Data över nivåer av utländskt ägande i vårt stickprov, som är studiens fokala oberoende variabel, 

finns presenterad i figure 2. Utifrån medelvärdena för stickprovsperioden uppvisar företagen en 

ökande grad av utländskt ägande. Detta bekräftas då en simpel linjär regression uppvisar en 

signifikant ökning av medelvärdet på approximativt 0,5 % per år över tidsperioden. Även den mest 

typiska nivån av utländska ägare under perioden verkar öka då alla fyra sista åren i perioden uppvisar 

medianvärden som är högre än det övergripande medianvärdet på 11,0% över hela perioden. Både 

den undre och övre kvartilen av utländskt ägande framstår som att öka över perioden. 

 

Figur 2 – Årlig genomsnittlig röstandel kontrollerad av utländska ägare 
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En sammanställning av karakteristikan på vårt stickprov som relaterar till våra kontrollvariabler är 

presenterade i tabell 1. All data är uttryckt i 1995 års prisnivå och har därmed blivit 

inflationsjusterade (SCB, 2012). Det är noterbart att medelvärdet, av bokvärdet av de totala 

tillgångarna, 9,3 miljarder SEK, är markant högre än medianvärdet, 1,0 miljarder SEK, vilket indikerar 

att bolagen med större tillgångar än medianvärdet påverkar medelvärdet mer än bolagen som har 

lägre tillgångar än medianföretaget. Då bolag inte kan uppvisa negativa tillgångar samt den i 

sammanhanget stora variansen på 27,4 miljarder SEK indikerar att fördelningen är positivt skev. 

Medelvärdet av företagens marknadsvärden, 10,4 miljarder SEK, är större än deras genomsnittliga 

bokföringsvärden av totala tillångar. Däremot är medianvärdet på 0,9 miljarder SEK mindre än för 

medianvärdet för de totala bokförda tillgångarna. Medelvärdet på 21,0 för den naturliga logaritmen 

av de totala tillgångarna som är en indikator för företagsstorlek uppvisar inte betydande skillnader 

ifrån median värdet, 20,8. 

För skuldsättningsgraden är det större skillnad mellan medianvärdet på 25,9% och det betydligt lägre 

medelvärdet, 40,9%. Samma resonemang som för bokvärdet av de totala tillgångarna är gällande för 

detta nyckeltal. De företag som har höga skuldsättningsgrader skiljer sig mer från 

medianskuldsättningsgraden än av de bolag med låga skuldsättningsgrader gör. Vidare är det 

noterbart att både medelvärdet och medianvärdet för företagens nettoresultat på 682 respektive 66 

miljoner SEK är positiva. Förhållandet skiljer sig då avkastning på totala tillgångar studeras är 

medelvärdet är mindre än medianvärdet. Detta signalerar att bolagen som har lägre avkastning på 

totala tillgångar har prestationer som skiljer sig mer från median värdet än vad de bolag som 

presterar avkastningar på totala tillgångar som är högre än medelvärdet gör. Vidare är 

medelavkastningen på tillgångar negativ, minus 2,4%, medan den typiska avkastningen för en firma 

ett år under stickprovsperioden är positiv, 6,5%. Slutligen, att Tobins Q har ett större medelvärde, 

2,0, än medianvärde, 1,4, är inte förvånande då variabeln per definition är positiv. Den i förhållande 

till medelvärdet höga variansen, 2,0, hos företagen i data mängden indikerar att det finns en märkbar 

spridning av tillväxtmöjligheter. 
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 Medelvärde Första kvartil Medianvärde Tredje kvartil 

Avkastning på totala tillgångar -2,2% -0,4% 6,5% 11,1% 

Omsättningstillväxt 46,0% 1,9% 8,6% 23,0% 

Skuldsättningsgrad 40,9% 3,1% 25,9% 65,3% 

     

Företagsstorlek 21,0 19,6 20,8 22,0 

Marknadsvärde (uttryckt i miljarder SEK) 10,4 0,3 0,9 3,6 

Totala tillgångar (uttryckt i miljarder SEK) 9,3 0,3 1,0 3,6 

Rörelseresultat (uttryckt i miljoner SEK) 682 2 66 312 

Tobins Q 2,0 1,1 1,4 2,2 

Notering: Avkastning på totala tillgångar har beräknats baserade på totala bokförda tillgångar. Skuldsättningsgraden har 
också beräknats utifrån bokförda värden. Företagsstorlek är uppskattat genom att logaritmera de bokförda värdena av 
företagens totala tillgångar. Karaktären på marknadsvärdet är direkt påverkat av studiens urval då data bara innehåller 
företag med ett marknadsvärde större än 100 miljoner SEK. 
Tabell 1 – Sammanställning av stickprovets karaktäristika. 

3.3 Statistisk modell för korrelationsstudie 

För att analysera olika faktorers påverkan på utdelningsnivåer har en ennivås regressionsmodell för 

paneldata utnyttjats. Det finns flera fördelar med att använda regressionsmodeller som tar hänsyn 

till paneldatastrukturen i jämförelse med regressionsmodeller som inte tar hänsyn till att olika 

individer har studerats över flera tidsperioder (Mouchart, 2004). En betydande fördel är att de 

regressionsbaserade modellerna som bygger på paneldata tar hänsyn till heterogenitet som finns hos 

de studerade individerna och/eller tidsperioderna (Mouchart, 2004). Vidare infångar dessa modeller 

mer variabilitet vilket reducerar variablernas multikollinearitet, vilket är ett vanligt problem för 

tidsseriebaserad data (Mouchart, 2004). Det finns flertalet modeller för regressionsmodeller som 

beaktar paneldatastrukturer. En avgörande karakteristiska är om modellerna tillåter flera 

observationer för individerna och/eller tidsperioderna. I denna rapport kommer regressionsmodeller 

som beaktar flera observationer på individnivå användas, alltså en ennivås regressionsmodell. Ett 

antal olika varianter av ennivås regressionsmodell finns tillgängliga.  

3.3.1 Fix effekt modell 

Den modell som används för att studera sambandet mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer är 

en fix effekt modell, på engelska ”the fixed effect model” (FE), se formel 1.  

      (    )                                 (1) 

                            

                 (    )    
   

där      representerar de enskilda företags-årsspecifika observationerna för utdelningsnivåerna.   och 

  är beteckningar för respektive företag och år.    är     skalär som beskriver den individuella 

effekten och tar således hänsyn till att varje företag innehar vissa karakteristiska vilka gör de unika. 

Denna effekt är tidsoberoende och skalärerna påverkar företagens skärningspunkt med y-axeln. 
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Vidare, den i stickprovet globala skärningspunkten beskrivs annars av   som är både företags- och 

tidsoberoende.      är en       vektor innehållande de variabler som studerar utländska ägarnivåer, 

där    är de antalet som inkluderas i studien. På samma sätt kan      beskrivas som en       vektor 

bestående av de oberoende variabler som används i studien.    är antalet kontrollvariabler (Greene, 

2012). Modellen innehåller också    kontrollvariabler i form av dummy variabler för 

industritillhörighet och årstillhörighet vilka har inkluderats i     . Dessa har separerats från 

kontrollvariablerna i      för ha enhetligt uppbyggda modeller men för formel 1 har detta ingen 

påverkan på studiens resultat. Nämnvärt är att för varje enskild företags-årsspecifik observation finns 

en     ,      respektive      variabel.   ,    och    är     ,     , respektive      matriser som 

är bestående av konstanter (Greene, 2012). Det faktum att   ,    och    är konstanter gör att 

lutningen på samtliga regressionslinjer för alla företagen kommer vara identiska (Park, 2009). 

Däremot medför den företagsspecifika skalären    att skärningspunkterna med y-axelen är 

företagsunik (Park, 2009). Modellen inkluderar även en felterm,     , som är företags- och tidspecifik. 

Fix effekt modellen verkar under antagandet att feltermerna är oberoende och likafördelade (Clarke 

et al., 2010). Vanligtvis förutsätts feltermerna vara normaltdistribuerade,  (    ), men Clarke et al. 

(2010) betonar att även om detta är fördelaktigt är det inte ett krav så länge    (    )    
  håller. 

Den alternativa modellen till FE modellen som används för att studera paneldata är slumpmässiga 

effekt modellen, på engelska ”the random effects model” (RE). RE modellen är mycket lik FE 

modellen men antar att den företagsspecifika effekten inte påverkar skärningspunkten utan istället 

ingår som en del i feltermen (Park, 2009). Clarke et al. (2010) betonar att många forskare väljer FE 

modellen slentrianmässigt medan RE modellen ger klara fördelar i att finna effektiva lösningar. Clarke 

et al. (2010) framhäver dock kvaliteten och karaktären av data som avgör vilken av metoderna som 

ska väljas. Valet av utnyttjandet av FE modellen i denna rapport motiveras just av karaktären på de 

tillgängliga data och motiveras framförallt av att ett grundläggande antagande för RE modellen 

överträdes.  

Den företagsspecifika tidsoberoende variabeln,   , som i FE modellen inkluderas i skärningspunkten 

får i denna modell vara korrelerade med de beroende variablerna. Tvärtom gör det faktum att    i RE 

modellen är en del av feltermen att termen måste vara helt okorrelerad med de beroende 

variablerna (Park, 2009).     relaterar per definition inte till någon specifik variabel i den studerade 

datamängden men då flera av de beroende variablerna utgår ifrån samma nyckeltal hos företagen 

samt att dessa är högst beroende av bolagens karaktär antas det vara högst lämpligt att välja FE 

modellen utifrån detta perspektiv (Park, 2009). Om det skulle existera någon variation mellan den 

företagsspecifika variabeln och någon av de oberoende variablerna bryts ett av RE modellens 
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grundläggande antaganden. För att avgöra vilken modell av FE och RE som ska användas kan 

Hausmantestet användas (Hausman, 1978). Testet undersöker just om de företagsspecifika 

variablerna är korrelerade med de oberoende utifrån nollhypotesen att det inte är det (Oscar Torres-

Reyna, 2012). Således bör FE modellen användas om nollhypotesen i Hausman-testet är förkastad. 

Clarke et al. (2010) menar dock att det finns vissa problem med att endast förlita sig på 

Hausmantestet då detta utgår ifrån antagandet att både FE och RE är sanna och att det därmed är 

oklart vilken modell som är mest lämplig om nollhypotesen inte förkastas. Oavsett RE modellen 

lämplighet har FE modellen används med anledningen av att RE modellen är inkompatibel med de 

studerade variablerna. Med detta i beaktning har FE modellen applicerats för att erhålla resultat som 

är mer robusta, möjligen till bekostnad av att erhålla ett mer effektivt resultat. 

FE och RE modellerna är emellertid inte de enda modellerna för att studera paneldata utan modeller 

som bygger på sammanslagning av individuella ordinära minstakvadratmetodenbaserade 

regressioner, på engelska så kallade ”pooled ordinary least squares regressions” kan också användas 

(POLS) (Mills, 2010).  POLS modeller används fördelaktigt då det finns en avsaknad av signifikanta 

företagsspecifika effekter,   , vilket kan testas med det så kallade F-testet (Park, 2009). Testet har 

nollhypotesen,           , alltså att alla företagsspecifika variabler är noll, och höga F-värden 

motiverar således användning av FE. F-testet för den grundmodell som används för att finna 

samband mellan utdelningsnivå och utländskt ägande förkastar klart F-testets nollhypotes till fördel 

för användande av FE modellen.  

3.3.2 Tobit modell 

Modeller som analyserar företagsutdelningar, såsom den presenterad i föregående stycke, är enligt 

Kim och Maddala (1992) begränsad av hur företag väljer att utge utdelningar. Författarna betonar att 

det speglas i två aspekter: (1) vissa företag använder sig av utdelningar medan andra inte använder 

utdelningar för att distribuera kapital samt (2) företags utdelningar förändras sällan. Anledningarna 

till att bolag inte distribuerar utdelningar är många då bolag exempelvis istället investerar vinster i 

den egna verksamheten eller helt enkelt vill bibehålla kapital i firman för att erhålla en mer solid 

finansiering (Easterbrook, 1984). Företag som inte betalar utdelningar kan indelas i två grupper: (1) 

de bolag som inte distribuerar utdelningar på grund av deras prestationer samt (2) de som aktivt 

väljer att inte distribuera utdelningar (Xu, 2008). Kärnan av komplexiteten ligger i om företag först 

väljer om de ska eller inte ska distribuera utdelningar och därefter beslutar om storleken på 

utdelningarna eller om beslutsprocessen utgår ifrån företagens resultat (Xu, 2008).  

Om företag inte utbetalar utdelningar med en icke-utbetalningspolicy som huvudanledning och att 

detta val inte är relaterat till bolagens prestation kan censureringsmodellen användas för att 
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eliminera de observationer i paneldata där utdelningar inte görs (Tim och Maddala, 1992).  Detta är 

en modell baserad på en heavisidefunktion, alltså en styckvis konstant funktion, och modellen 

används ofta i samband med FE och RE modellerna och den benämns Tobit modellen. En 

standardversion av Tobit modellen finns presenterad i formel 2 (Wooldridge, 2002). 

 
    {

  
        

   

          
   

 (2) 

    
           

                 (  )    
   

där    är de obeserverade utdelningarna som i modellen ingår i den oobserverbara beroende 

variabeln   
  som beskriver de positiva utdelningarna.    är en vektor med oberoende förklarande 

variabler vilken innefattar de fokala och kontrollerade faktorerna, och är således en (        )  

  matris.   är liksom för formel 1 en matris bestående av konstanter, här av storleken en   

(        ).    där den företagsspecifika feltermen som enligt tidigare antas vara oberoende och 

likafördelade med    (  )    
    (Clarke et al., 2010). Den i rapporten applicerade Tobit modellen 

har justerats något och innehåller även ett tidsperspektiv samt den företagsspecifika variabeln   . 

Av de enskilda företags-årsspecifika observationer som inkluderas i studien är utdelningsnivåerna 

uttryckta som utdelning genom nettoresultat för 514 observationer mindre eller lika med noll. Om 

företagen på grund av policymässiga skäl inte distribuerar vinster dessa år med utdelningar finns det 

svårigheter med att använda modellen. Även om företagen distribuerar vinster, men att beslutet att 

göra detta inte underbyggs av företagets prestation under räkenskapsåret utan istället beror på 

redan tidigare tagna beslut uppstår samma problematik. På grund av signaleringseffekter kan därför 

Tobin-modellen vara ofördelaktig att använda. Detta kan exemplifieras med oviljan hos företag att 

sänka utdelningsnivåer då företagen kan bestraffas av sina aktieägare för detta (Allen & Michaely, 

2003). Speglar däremot utdelningarna företagens möjligheter till att distribuera kapital utefter deras 

verksamhets möjligheter är modellen användbar, det vill säga om utdelningsbeslutet tas oberoende 

bolagens faktiska resultat (Xu, 2008). Det är sannolikt att den i studien använda data innehåller 

företags-årsspecifika observationer av båda karaktärerna och resultatet från modellens användande 

bör därmed tolkas med försiktighet men utgör trotsallt ett värdefullt komplement till fix effekt 

modellen presenterad i formel 1. 

3.4 Statistisk modell för kausalitetsstudie 

För att testa den andra hypotesen används en modell som, liksom motivet för att undersöka 

området, inspirerats av de modeller presenterade av Lintner (1956) samt Renneboog & Trojanowski 

(2007). Som för de nämnda forskarnas modeller mäter den nedan presenterade modellen 
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förändringar i utdelningsnivåer över tidsperioder, se formel (3). Modellen gör det således möjligt att 

beakta signaleringsperspektivet samt företagens önskade utdelningsnivå. Det faktum att modellen 

mäter skillnader i data över tid medför att orsakssamband kan studeras. Det är baserat på andra 

studiers empiriska resultat, framtagna med likande modeller som Allen & Michaely (2003) uttrycker 

sin tvekan över att de traditionella utdelningssignalsmodellerna är giltiga. Det finns således motiv för 

att nyttja en modellstruktur som liknar den i formel (3). Denna modell är nära relaterad med 

modellen presenterad i formel (1), då de bland annat båda bygger på FE modellen och därmed följde 

den antaganden och villkor som denna baseras på.  

      (    )                                                   (3) 

                            

                 (    )    
   

där      representerar differenser mellan de olika studerade beroende utdelningsvariablerna över en 

eller två tidsperioder. Således respresenterar     ,                 där        är värdet av en av 

studiens två använda utdelningsvariabler ett specifikt år och företag, en förändring i utdelningsnivå 

mellan två på varandra efterföljande år.        liksom i formel (1) är en vektor innehållande studiens 

fokala obereonde variabler, alltså olika mått på utländska ägarnivåer. I vektorn förklarande variabler 

som är årsspecifika för de år som testet utgår ifrån exempelvis               för en studie med 

tidsperiod ett år. Vektorn är av storleken     , där    är antalet årsspecifika fokala variabler. På 

samma sätt som för        i formel 3 är         en      vektor bestående av    oberoende 

årsspecifika kontrollvariablerna som beskriver företagens karaktär år     för modeller för ett 

årsstudier. Vidare är      en       vektor som förklarar förändingar i de utländskt ägarrelaterade 

varaiblerna såsom                           för en modell som undersöker skillnader mellan två 

påvarandra följande år. Vektorn är av höjden    då förändringen hos varje fokal oberoende variabel i 

       finns representerad med en förändringsvariabel i      . På samma sätt innehåller      

vektorn,        stycken förändringsvariabler som fångar respektive oberoende kontrollvariabels 

förändring över den tidsperiod som studeras.      är en matris innehållande    dummy variabler. 

Dummy variabler för specifika år har inte inkluderas då modell 3 inkluderar data från flera år sedan 

denna ämnar att studera utveckling över tid.  

   och    är       matriser,    och         matriser samt    en      matris bestående av 

konstanter som utgör variablernas vikter.   ,    och      är liksom i formel (1) den globala 

skärningspunkten, de företagsspecifika tidsoberoende variablerna samt den företags-årsspecifika 

feltermen. Variablerna definieras helt i enlighet med modell (1) och har samma egenskaper och 

antaganden. 
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Den andra hypotesen är baserad på kausalitet och det är därmed naturligt att inkludera variabler 

som studerar förändringar i observerade data över tid. Variabeln      samt matriserna      och      

inkluderar sådana mätvärden. Anledningen till att matriserna        och        som innehåller 

statiska observationer vid specifika tidpunkter inkluderas i studien är att den absoluta nivån möjligen 

kan ha inverkan på utdelningsnivån. Exempelvis skulle hypotetiskt en hög skuldsättningsgrad kunna 

begränsa företags möjligheter att utdela kapital. Anledningen till att de statiska variablerna som 

inkluderats beskriver observationer som gjorts i början av det studerade tidsintervallet,    ,  och 

inte vid tidpunkt   är att den andra hypotsen fokuserar på att studera kausalitet av utdelningsnivåer.  

Att en variabel har ett visst värde efter utdelningsnivån kan vara intressant om det finns ett men det 

faktum att utdelningsförändringen redan uppstått gör att observationen i efterhand inte bidrar med 

någon direkt extra information. Observationernas värden är dock en funktion av den ursprungliga 

observationen och förändringen över den studerade tidsperioden, vilket gör dessa intressanta. 

Utifrån ett kausalitetsperspektiv är det snarare den ursprungliga observerade absoluta nivån som 

avgör förändringsutrymmet än de slutligliga värdena. Det faktum att modellen både inkluderar 

förändringsvariabler samt absoluta variabler för samma karakteristika gör att det finns ett 

ofrånkomligt beroende mellan vissa av modellens variabler. Detta gör att FE modellen är användbar 

till skillnad från RE på grund av att den senare modellen som tidigare nämnts kräver att feltermerna 

är oberoende identiskt distribuerade (Park, 2009). 

3.5 Forskningskvalitet 

I följande stycke kommer kvaliteten och robustheten i rapportens metod och resultat att diskuteras. 

Bryman och Bell (2009) betonar att validitet är ett av det mest vitala kriterierna för att bedömma 

kvalitet av forskning. Rapporten bedömms ha relativt hög mätvärdeskvalitet eftersom de begrepp 

och nyckeltal som använts är välkända. Vår fokala variabel, utdelningsnivå, kan förvisso mätas på 

olika sätt. Detta har dock tagits hänsyn till då undersökningar har genomförts av flera definitioner av 

utdelningsnivåer. 

Den interna validiteten anses vara relativt låg då kausala samband, eller orsakssamband, är svåra att 

fastställa. Visserligen har korrelerande samband identifierats, men huruvida vad som orsakar vad är 

svårare att uttala sig om. Utländskt ägande kan som sagt mätas på olika sätt och representera flera 

olika karaktärsdrag vilket gör det problematiskt att fastställa exakt vad som orsakar en förändring i 

den beroende variabeln. Det finns även en risk att obereonde variabler som har en inverkan på den 

beroende variabeln inte tagits med trots att ett flertal olika kontrollvariabler har använts.  
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Extern validitet förklaras som den grad forskningens resultat kan anses vara gällande utanför 

forskningsområdets kontext Bryman och Bell (2009). Den här studiens externa validitet anses vara 

relativt god eftersom då studien innehåller är baserat på ett stort stickprov därmed en stor mängd 

mätdata. Då studien fokuserar på svenska börsbolag och är det främst för den svenska marknaden 

studiens resultat kan antas vara generaliserbara.  

Utöver validitet betonar Bryman och Bell (2009) vikten av att mäta studiers reliabilitet. Den här 

studien anses ha god reliabilitet då resultaten kan anses vara relativt enkla att återgenera. Detta på 

grund av att de data som använts är offentlig samt att de regressionsmetoder som applicerats är 

välkända.  
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4 Empiriska resultat 

I detta kapitel av rapporten presenteras de resultat som genererats med hjälp av de statistiska 

modellerna som presenterats i föregående kapitel. Initialt presenteras de resultat från de 

undersökningar som gjorts för att testa den första hypotesen: att det finns samband mellan utländskt 

ägande och utdelningsnivåer. Därefter följer en redogörelse av de resultat som är användbara för att 

kunna avgöra giltigheten av den andra hypotesen: att det existerar orsakssamband mellan utländskt 

ägande och utdelningsnivåer. Avslutningsvis diskuteras de empiriska resultatens kvalitet.  

4.1 Samband mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer 

I detta avsnitt presenteras resultatet som generats från FE-modellen och Tobit-modellen för att testa 

den första hypotesen genom att undersöka vilka variabler som statistiskt förklarar företagens 

utdelningsnivåer. Modellerna har testats med de två olika beroende variablerna, utdelning i 

förhållande till nettoresultat och utdelning i förhållande till marknadsvärdet av eget kapital. I tabell 2 

nedan presenteras respektive modell för de två beroende variablerna och de oberoende variablernas 

skattning och signifikansnivå . Även antal observationer, antal företag och dummyvariablerna som 

använts i studien visas. I tabell 2 visas även log-likelihood statistikan, vilken är en indikator på hur 

mycket oförklarad information som kvarstår när en modell blivit applicerad på en datamängd (Field, 

2009). Den är således ett mått på resultatens kvalitet och låga värden för statistikan är att föredra. 

Signifikansnivåer indikerade med en, två och tre stjärnor innebär signifikansnivåer på minst 10%, 5% 

respektive 0,1% nivå. 

De modeller som har utdelningsnivå i förhållande till marknadsvärdet av eget kapital som beroende 

variabel uppvisar relativt höga log-likelihood statistikor i tabell 2, både för FE-modellen såväl som 

Tobit-modellen. Av denna anledning verkar modellerna där den beroende variabeln är utdelningsnivå 

i förhållande till nettoresultat, test I och test II, förklara variationen hos de oberoende variablerna 

bättre då de uppvisar mycket lägre värden för log-likelihood statistikan än för test III och test IV. För 

båda typerna av beroende variabler uppvisar Tobit-modellen högst förklaringsvärde med avseende 

på log-likelihood statistikan, då den i båda fallen är betydligt lägre för Tobin-modellen än för FE-

modellen. Det kan konstateras att datamängden innehåller tillräckligt med icke-positiva värden som 

bidrar till att skilja Tobit modellen ifrån den klassiska FE modellen. Det faktum att datamängden 

bättre förklaras av Tobit-modellen baserat på log-likelihood statistikan utgör underlag för tror att 

sådana modeller bättre kan förklara samband mellan utdelningsnivåer och förklarande variabler 

såsom utländskt ägande. 
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Beroende variabel: Utdelningsnivå i förhållande till nettoresultat Utdelningsnivå i förhållande till marknadsvärde 

 Test I Test II Test III Test IV 

Modell FE Tobit FE Tobit 

Variabel Skattning t-statistika Skattning t-statistika Skattning t-statistika Skattning t-statistika 

Avkastning på totala 
tillgångar 

0,02 1,25 -2,64 -13,11*** -0,00 -,35 0,05 6,75*** 

Företagsstorlek 0,01 2,08** -0,00 -0,59 0,00 3,52*** 0,00 3,34*** 

Skuldsättningsgrad 0,00 0,44 -0,07 -3,07** -0,00 -1,02 -0,03 -2,49** 

Tobins Q 0,01 0,91 0,03 3,17** -0,03 -1,19 -0,01 -10,53*** 

Utländska ägares 
röstandel 

-0,24 -3,30*** -0,02 -0,25 0,34 ,98 0,01 2,34** 

Utländska röster i 
relation till kapitalandel 

0,02 0,75 -0,01 -0,30 -,31 -2,19** -0,00 -1,87* 

         

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Årsdummies Ja Ja Ja Ja 

 
    

Antal observationer 1394 870 1394 870 

Antal bolag 199 142 199 142 

 
    

Log likelihood statistika 1086 607 7569 5089 

F-värde 4,44*** 3,98*** 7,15* 6,97*** 

Hausman 10,69* 13,40** 15,85 13,09** 

Noteringar: * innebär signifikans på 10% nivå ** innebär signifikans på 5% nivå. *** innebär signifikans på 0,1% nivå. Använda 
konstanter är inte presenterade. Skattningarna för dummy variablerna är inte presenterade. Skattningarna för avkastning på totala 
tillgångar, skuldsättningsgrad, utländska ägares röstandel samt utlänska röster i förhållande till kapitalandel är i enheten procent. 
Enheten för företagsstorlek är logaritmerade miljarder SEK. Tobins Q saknar enhet. 
Tabell 2 – Statistiska resultat genererade från modell 1 och 2 

Motivet till att Tobit-modeller bättre skulle förklara sådana samband skulle kunna vara att då sådana 

modeller ”censurerar bort” utdelningar som är mindre eller lika med noll kan variansen i den 

beroende variabeln i högre grad förklaras av variansen i de oberoende variablerna. Detta då flera av 

de oberoende variablerna har en naturligt positiv karaktär där exempelvis Tobins Q och 

företagsstorlek är positiva variabler skilda från noll.  Att det finns en viss varians hos de beroende 

variablerna är ett motiv till varför testerna påvisar att Tobit-modellen bättre förklarar varianserna i 

de studerade data. Däremot går det utifrån detta test inte att säkert uttala sig om vilken av 

modellerna som är mest lämplig för att tolka företags utdelningsnivåer i generella termer. Detta är 

med anledning av det perspektiv som Xu (2008) belyser, nämligen att Tobins modellens riktighet 

beror på de beslutsprocesser som företagen använder då utdelningsnivåerna fastställs. Allen och 

Michaely (2003) ger inblick i att Lintner (1956) fann i en studie av 28 amerikanska företag att 

utdelningspolicy för dessa bolag först var fastställd och att andra policys var anpassade utefter 

denna. Det är osäkert hur relevant studien är för svenska börsbolag idag då denna gjordes för över 
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ett halvt decennium samt på Amerikanska bolag. Om studiens resultat skulle vara valid för svenska 

bolag idag talar det emot användning av Tobit-modellen då den exkluderar bolag som aktivt inte 

distribuerar utdelningar.  

Då modellerna med utdelningsnivå i relation till nettoresultat verkar ge högst förklaringsvärde utifrån 

log-likelihood statistikan blir dessa mest intressanta att diskutera. Här uppvisar FE-modellen 

signifikanta värden på en nivå under 5 % för såväl företagsstorlek som utländska ägares röstandel. 

Tobit-modellen påvisar istället signifikanta nivåer under 5 % för avkastning på totala tillgångar, 

skuldsättningsgrad och Tobins Q. I Tobit-modellen finns därmed inget signifikant samband mellan 

utdelningsnivå i förhållande till nettoresultat och någon av de oberoende variablerna för utländskt 

ägande. En av studiens fokala variabler är därmed endast signifikant i FE-modellen. Denna modell är 

troligtvis också mest trovärdig utifrån ovanstående diskussion, då det är svårt att uttala sig om 

företagens beslutsprocesser, även om Tobit-modellen har en bättre anpassning efter resultatet 

utifrån log-likelihood statistikan. I motsats till studiens hypotes, att ett högt utländskt ägande 

korrelerar med höga utdelningsnivåer, indikerar resultatet i FE-modellen istället motsatsen; att ett 

högre utländskt ägande korrelerar med lägre utdelningsnivåer. Skattningen av denna oberoende 

variabel är dessutom relativt stark i förhållande till de andra oberoende variablerna i FE-modellen.  

Resultatet från FE-modellen med utdelningsnivå i relation till nettoresultat förkastar därför studiens 

första hypotes. Detta resultat är därmed i linje med vad Dahlquist & Robertsson (2000) finner i sin 

studie; att utländska ägare verkar föredra företag med lägre utdelningsnivåer. Vidare har det 

identifierats att företag som ingår i AFGX branscherna teknik och telekommunikation generellt har 

lägre utdelningsnivåer än bolag i andra branscher. Företagen inom industrierna teknik och 

telekommunikation har i genomsnitt marginellt lägre utländskt ägande men i genomsnitt betydligt 

lägre utdelningsnivåer jämfört med andra branscher.   

4.2 Orsakssamband mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer 

I det här avsnittet presenteras de resultat som generats för att med hjälp av modell 3 testa vilka 

orsakssamband det finns mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer. Liksom i föregående avsnitt 

där sambandet mellan variablerna undersökts har två olika beroende variabler gällande 

utdelningsnivåer använts: (1) utdelningarna som del av nettoresultatet samt (2) utdelningarna som 

del av marknadsvärdet för det egna kapitalet. Därtill har två olika versioner av modell 3, som 

designats för att undersöka orsakssamband mellan utländskt ägande och utdelningsnivåer, använts. 

Först och främst har den använts i sin grundform där absoluta förändringar i utdelningsnivåer 

förklaras med hjälp av beroende variabler som studerar (1) de absoluta ursprungsnivåerna av de 

oberoende variablerna samt (2) de absoluta förändringarna av de oberoende variablerna. Resultat 
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från de genomförda testen med högst kvalitet finns presenterade i tabell 3. De statistiska modellerna 

som studerar absoluta förändringar i utdelningsnivåer har undersökts för tidsperioderna 1 år 

respektive 2 år.   

Genom att studera tabell 3 översiktligt är det värt att notera att den oberoende variabeln 

utdelningsnivå för ursprungsåret har väldigt hög statistisk signifikant stark negativ påverkan på 

förändring av utdelningsnivåerna för samtliga av de fyra testen. Detta är inte förvånande då 

variabeln ingår i den beroende variabeln, förändring av utdelningsnivå eftersom denna beroende 

variabel beräknats som residualen mellan utdelningsnivå vid periodens slut och utdelningsnivån vid 

urspungsåret. Resultatet kan tolkas som att en hög absolut utdelningsnivå har en stark negativ 

påverkan på storleken på den förändrade utdelningsnivån. Således företag med höga 

utdelningsnivåer i absoluta procentuella termer genomför mindre förändringar av utdelningsnivåer i 

absoluta termer.  

De två test av förändring av utdelningsnivå, där nettoresultatet används för att beräkna 

utdelningsnivåerna, har en bättre passform med de studerade oberoende variablerna än de test där 

den beroende utdelningsvariabeln framräknats ifrån marknadsvärdet. Detta är baserat på den lägre 

log likelihood statistikan för studier av förändringar i utdelningsnivån där utdelningarna sats i relation 

till nettoresultatet. För dessa test (V och VI) har avkastningen på totala tillgångar och företagsstorlek 

signifikant positiv inverkan på förändringen av utdelningsnivåerna. Företagsstorleken har mycket låg 

positiv inverkan medan företags utdelningsnivåer över de närmsta ett och två åren i högre grad 

tenderar att förändras i samma riktning som avkastningsnivåerna på totalt kapital. Vidare påvisar 

testen V och VI att det utöver den absoluta utdelningsnivån för ursprungsåret finns en signifikant 

negativ påverkan på förändringen i utdelningsnivå från utländska ägares röstandelar och absolut 

förändring av avkastning på totala tillgångar. Således, en högre grad av utländska ägande röstmässigt 

vid ursprungsåret innebär en minskning av utdelningsnivåerna över de närmsta ett till två åren.  
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Beroende variabel: Förändring av utdelningsnivå (nettoresultat) Förändring av utdelningsnivå (marknadsvärde) 

 Test V Test VI Test VII Test VIII 

Tidsperspektiv 1 år 2 år 1 år 2 år 

Variabel Skattning t-statistika Skattning t-statistika Skattning t-statistika Skattning t-statistika 

Avkastning på totala tillgångar (ursprungsår) 0,17 3,69*** 0,25 3,30** 0,01 5,92*** 0,01 2,26** 

Företagsstorlek (ursprungsår) 0,02 2,71*** 0,03 2,57** 0,00 2,78** 0,00 4,39*** 

Skuldsättningsgrad (ursprungsår) -0,05 -3,02*** -0,04 -1,57* 0,00 0,52 0,00 -4,89*** 

Tobins Q (ursprungsår) 0,02 1,63 -0,01 -0,70 0,00 -0,93 0,00 -3,29** 

Utdelningsnivå (ursprungsår) -0,89 -213,84*** -1,01 -386,93*** -0,48 -29,80* -0,97 -49,19*** 

Utländska ägares röstandel (ursprungsår) -0,22 -2,58** -0,26 -2,35** 0,00 -1,43 0,00 -0,68 

Utländska röster i relation till kapitalandel (ursprungsår) 0,08 2,11** 0,07 1,26 0,00 0,16 0,00 -1,26 

Absolut förändring i avkastning på totala tillgångar -0,14 -3,08*** -0,15 -3,01** -0,01 -5,60*** -0,01 -4,88*** 

Absolut förändring företagsstorlek -0,02 -0,72 0,00 -0,15 0,00 -0,80 0,00 -0,01 

Absolut förändring skuldsättningsgrad 0,05 3,35*** 0,03 1,38 0,00 0,36 0,00 4,49*** 

Absolut förändring Tobins Q 0,00 0,34 -0,01 -1,03 0,00 2,36** 0,00 3,79*** 

Absolut förändring utländska ägares röstandel 0,12 1,03 0,14 1,36 -0,01 -2,76** -0,01 -1,25 

Absolut förändring utländska röster i relation till 
kapitalandel 

0,01 0,19 -0,02 -0,62 0,00 0,84 0,00 1,02 

  
   

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Årsdummies Nej Nej Nej Nej 

     

Antal observationer 1207 996 1207 996 

Antal bolag 197 184 197 184 

  
   

Log likelihood statistika 2876 2263 6582 5681 

F-värde 4,54** 4,93* 2,96** 1,24* 

Hausman test 145,37*** 24,64* 358,35*** 7,43* 

Noteringar: * innebär signifikans på 10% nivå ** innebär signifikans på 5% nivå. *** innebär signifikans på 0,1% nivå. Använda konstanter är inte presenterade. Skattningarna 
för dummy variablerna är inte presenterade. 

  Tabell 3 – Statistiska resultat genererade från modell 3
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Det samma gäller för absoluta förändringar av avkastningsnivåer som har ett negativ samband med 

förändringar av utdelningsnivåer, således att ökade avkastningsnivåer enligt testet ger lägre 

utdelningsnivåer. För förändringar mellan två på varandra efterföljande år har även förändringen av 

utdelningsnivåer i test V signifikant påverkan av skuldsättningsnivån vid ursprungsåret, utländska 

ägares absolut röstsandel i relation till kapitalandel vid ursprungsåret samt absolutförändring av 

skuldsättningsnivån över året. På grund av att sambandet mellan utdelningsnivåerna och dessa 

variabler är så svagt då skattningsvärdena är låga kommer dessa inte kommenteras vidare trots att 

de har signifikant inverkan. Det samma gäller för de oberoende variablerna som påverkar 

utdelningsnivån där utdelningar beräknats som utdelningar genom total marknadsvärde av det egna 

kapitalet, i test VII och VIII. Trots att flertalet variabler påverkar utdelningsnivåerna i dessa test är 

skattningsvärdena, bortsett den redan kommenterade absoluta utdelningsnivå väldigt låga. 

4.3 Resultatens kvalitet 

Utifrån studiens inriktning och de data som denna baserats på kan resultaten av studien anses vara 

relativt robusta. För att finna de kombinationer av variabler som genererade de främsta 

förklaringarna till variationen i företagens utdelningsnivåer testades en stor mängd olika 

modelluppsättningar. För att till exempel finna de modeller som förklarade sambanden mellan 

utländskt ägande och de förklarande variablerna testades olika 46 modellspecifikationer. De fyra test 

som slutgiltligen identifierats som intressanta finns presenterade i tabell 2. En strategi för att finna 

modellspecifikationer som till högre grad förklarade utdelningsnivåer var att transformera de 

beroende variablerna. För att utvärdera modellerna användes log likelihood statistika, vilket enligt 

(Field 2009) är ett motsvarande test som R2, som beskriver till hur stor del den beroende variabelns 

variation förklaras av de oberoende variablerna. Vidare har F-testet använts för att kontrollera för 

om de företagsspecifika kategoriseringarna av data varit motiverade. I alla test är detta signifikant på 

en 10 % nivå och i fem av de åtta testen även på 5 % signifikansnivå. Vidare har Hausman-testet 

använts för att undersöka om FE eller RE modellen bör användas. Bara för fyra av de presenterade 

testen motiveras användning av FE modellen på 5 % signifikansnivå. För ytterligare tre test motiverar 

Hausman-testet användning av FE på 10 % signifikansnivå men trots detta har FE modellen använts. 

Detta på grund av det tidigare nämnda antagandet att våra variabler per definition innehåller viss 

multikollinearitet. För att ta hänsyn till dessa i våra test har ostrukturerade kovariansstrukturer 

använts. Avslutningsvis kan nämnas att resultaten ifrån de olika testerna är relativt enhetliga och 

därmed kan de triangulerade underlag som rapportens analys och diskussion baseras på vara av 

relativt god kvalitet.  
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5 Slutsatser 

Utifrån resultatet förkastas studiens första hypotes; att höga nivåer av utländskt ägande har ett 

positivt samband med höga utdelningsnivåer. Istället uppvisar resultatet ett signifikant negativt 

samband mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande. Resultatet stödjer därmed det Dahlquist & 

Robertsson (2000) finner i sin studie, att utländska ägare föredrar låga utdelningsnivåer. Samma 

samband verkar därför gälla trots att denna studie utnyttjade en datamängd med en längre och mer 

aktuell tidsperiod. Att den fortsatta ökningen av det utländska ägandet i Sverige har pågått under 

denna tid, där framförallt utländska institutioner har ökat sin internationella närvaro, skulle ha drivit 

på ett ökat kortsiktigt beteende, vilket dessa karaktäriseras av enligt Nachemson-Ekwall (2012), som 

skulle speglas i en preferens för höga utdelningsnivåer verkar därför inte stämma. Detta säger dock 

ingenting om det blivit en ökad kortsiktighet överlag eftersom det skulle kunna speglas på andra sätt 

som snarare kan ha med hur ett företag skapar värde än hur det delar ut värde, vilka är de två 

perspektiven som benämns av Copeland et al. (2008). Därför skulle en eventuell kortsiktighet istället 

kunna speglas i företagens investeringspolicy snarare än deras utdelningspolicy, i form av att 

investera i projekt som skapar tillfredställande värde på kort sikt utan att beakta det långsiktiga 

perspektivet.  

Relaterar man resultatet till informationsasymmetriproblematiken, som enligt teorin kan reduceras 

med utdelningar, verkar därför inte utländska ägare i Sverige kräva ersättning i form av utdelningar 

för eventuella kontrollerande aktiviteter i någon nämnvärd utsträckning. Utdelningar tycks därför 

inte utnyttjas på ett sådant sätt att de utländska investerarna aktivt väljer företag med höga 

utdelningsnivåer för att minska informationsasymmetrin. Det kan tyckas konstigt att utländska ägare 

föredrar låga utdelningsnivåer utifrån ett signaleringsperspektiv, då utdelningar är ett relativt 

kraftfullt objektivt mått på ett företags finansiella position. Detta skulle dock kunna förklaras av 

slutsatserna av Dahlquist & Robertsson (2000), att utländska ägare har en preferens för stora 

välkända internationella svenska bolag. Dessa karaktäristika kan vara starkare signalverktyg för att 

minska informationsasymmetrin än nivån av utdelningar. Eftersom många av bolagen i datamängden 

är stora och relativt välkända bolag från Stockholmsbörsen kan detta tyckas vara rimligt. Låga 

utdelningsnivåer skulle dock också kunna tyda på en preferens hos utländska investerare att 

investera i tillväxtbolag, där vinsterna används för att finansiera investeringsprojekt istället för att 

delas ut. Det blir dock svårt att uttala sig om huruvida utländska investerare har olika preferenser 

gällande utdelningsnivå i företag med olika tillväxtnivåer då någon distinktion mellan detta inte gjorts 

i studien. Skatteperspektivet kan även det förklara preferensen för lägre utdelningsnivåer hos 

utländska investerare i Sverige. Då utländska investerare ofta beskattas mer fördelaktigt på 

kapitalavkastningar än utdelningar i sitt respektive hemland, kan utländska ägare föredra lägre 
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utdelningsnivåer framför högre. Därav skulle utländska investerare ha en större benägenhet att 

investera i företag med lägre utdelningsnivåer. 

Angående hypotes två, förkastas även denna utifrån studiens resultat. Istället för att ett högre 

utländskt ägande skulle korrelera med högre utdelningsnivåer över tid, indikerar resultatet 

motsatsen: ett högre utländskt ägande korrelerar med lägre utdelningsnivåer över tid. Detta då en 

ökning i utländskt ägande, utifrån resultatet, ger en minskning i förändringen av utdelningsnivåer på 

sikt. Att sambandet skulle gå i denna riktning, att ökat i utländskt ägande ger lägre utdelningsnivåer 

över tid och inte tvärtom, stöds av att laggade data studerades. Även om effekten av förändringen av 

det utländska ägandet på förändringen i utdelningsnivåerna verkar relativt svaga, verkar resultatet 

indikera detta samband. Att uttala sig om ett visst orsakssamband är problematiskt eftersom det 

finns en risk att vissa förklarande variabler har uteslutits, men resultatet indikerar ändå att utländska 

ägare skulle kunna påverka utdelningsnivåerna negativt över tid. Detta resultat stöds även av att 

utländska ägare tycks värdesätta sitt eget inflytande i företagen utifrån studien av Dahlquist & 

Robertsson (2000) och att de därmed är intresserade av att utnyttja den kontroll de har.  Att 

effekterna på utdelningsnivåerna är svaga skulle kunna förklaras av relativt svaga ägarpositioner som 

inte möjliggör större förändringar. De utländska ägarna har nämligen troligtvis inte den ultimata 

kontrollerande positionen då många bolag fortfarande styrts utifrån den svenska ägarmodellen med 

ett fåtal röstmässigt starka ägare. Dessutom gör röstdifferentieringen att det blir dyrare för utländska 

ägare att ”köpa makt” i Sverige än i andra länder som inte har röstdifferentiering.  Att utländska 

ägare skulle kunna ha en påverkan på utdelningsnivåerna stödjer det som Henrekson & Jakobsson 

(2008) diskuterar i sin studie; att den svenska ägarmodellen börjar bli svagare och att andra 

korporativistiska ägarmodeller börjar träda fram.  

Utifrån diskussionen om att utländska ägare ofta är institutioner och att dessa karaktäriseras av ett 

kortsiktigt ägande, verkar detta inte speglas i en relativ ökning i utdelningsnivåer. Vilket sades i 

ovanstående stycke om studiens första hypotes, kan dock kortsiktigheten hos institutionella 

investerare te sig på andra sätt än genom förändringar i utdelningspolicy, såsom investeringspolicy. 

Trots att även hypotes två förkastas kan några intressanta aspekter dras och diskuteras utifrån detta. 

Om orsakssambandet att ökat utländskt ägande sänker utdelningsnivåerna över tid gäller, kan detta 

sägas styras av den agenda de utländska ägarna har. Exakt hur denna agenda ser ut är svår att uttala 

sig om, men när utländska ägare ökar röstandelarna ökar därmed deras kontrollerande makt vilket i 

sin tur ökar möjligheterna att operationalisera denna agenda. Påverkan på utdelningsnivåer kan ses 

utifrån ett agentteoretiskt perspektiv där de utländska ägarna strävar mot att sänka utdelningsnivåer 

inom företag. Så kallade klienteleffekter som diskuteras av Modigliani & Miller (1961) skulle därför 

kunna uppstå, där utländska ägare som klientel skapar förändringar i företagens utdelningspolicy för 
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att anpassas till denna ägargrupps specifika behov. Det kan vara så att det relativt starka skyddet av 

minoritetsägare i Sverige gör att det blir förhållandevis enklare för utländska ägare att utnyttja sin 

kontroll vilket gör att de kan påverka utdelningsnivåerna.  

Motiven eller agendan till varför utländska investerare skulle vilja sänka utdelningsnivåerna skulle 

kunna förklaras utifrån utdelningsperspektivet om skattepreferenser precis som i ovanstående 

diskussion om studiens första hypotes. Utländska investerare skulle därför kunna drivas av en vilja att 

sänka utdelningsnivåer när de investerat i företagen för att maximera sin egen vinning, då de 

beskattas mer fördelaktigt på kapitalavkastningar än utdelningar i deras respektive hemländer. Utgår 

man från det så kallade ”en fågel i handen perspektivet” på utdelningar, är det lite otvetydigt om 

utländska investerare uppfattar utdelningar imorgon som osäkrare än utdelningar idag. Det man 

eventuellt kan konstatera är att nyttan av att ha utdelningar imorgon, mindre utdelningar imorgon 

eller inga utdelningar alls imorgon överstiger nyttan av att ha utdelningar idag för utländska 

investerare. Även om utdelningar imorgon skulle uppfattas som mer riskfulla än utdelningar idag för 

utländska investerare, väger eventuellt skattefördelarna upp den högre risken i de framtida 

kassaflödena. Det kan också vara så att utländska investerare vill minska utdelningsnivåerna då de 

ser det som mer fördelaktigt att företagen nyttjar intern finansiering så mycket som möjligt då det 

minskar behoven för företagen att söka extern finansiering. Detta eftersom transaktionskostnaderna 

för extern finansiering kan bli dyra vilket skulle kunna ses som ofördelaktigt.  

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

För att ytterligare öka förståelsen för sambandet mellan utdelningsnivåer och utländskt ägande vore 

det intressant att studera hur utländskt ägande påverkar utdelningsnivåer utefter företagsstorlek, 

tillväxttakt och branschtillhörighet. Detta skulle ge ett mer nyanserat perspektiv på hur utländska 

ägare påverkar olika typer av företag och eventuellt visa på intressanta skillnader som är svåra att 

identifiera när aggregerade datamängder studeras.  

Vidare vore det intressant att få insikt i vilken mån utländska ägare i Sverige påverkar företagens 

investeringspolicy. Detta skulle öka förståelsen för hur utländska ägare agerar som ägare och vilka 

mål de drivs av. Ett potentiellt kortsiktigt ägande skulle kunna speglas i en preferens av att göra 

investeringar som genererar snabba vinster. Data tillgången för en sådan studie är dock förmodligen 

låg, då man skulle behöva information om olika investeringar och deras avkastningar över tid. 

Dessutom skall dessa investeringar länkas till de beslutsprocesser som sker inom företaget och om 

dessa är kopplade till utländskt ägande eller inte, vilket kan bli svårt att undersöka. 
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