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Abstract 
Master Thesis in Business Administration, School of Management and Economics at 
Växjö university, Corporate Governance, FED 334, Spring 2007. 
 
Authors: Jessica Allebert, Alexander Carlsson och Karolina Ivarsson  
Tutors: Karin Jonnergård and Andreas Jansson  
Examiner: Karin Jonnergård  
 
Title: Agency cost, ownership and dividends – the relation between ownership and dividends 
in Sweden.  
 
Keywords: agency theory, dividend, ownership structure, owner types, agency costs, 
ownership concentration. 
 
Background: Theoretical, it’s been questioned why dividends exists in companies based 
upon the fact that there is a separation between ownership and control. According to the 
agency theoretical perception, dividends is used as a manner to unify the interest of this 
separation, which in turn lower the agency cost, and increase the efficiency of companies.  
 
Purpose: The aim of this master thesis is to scrutinize and analyse the association between 
Swedish firms’ owner structure and owner types and their inclination to dividend. 
 
Method: We attack the problem with a hypothetical-deductive research method by using the 
existence of a universal theory, the agency theory. From our theoretical framework we 
propose a set of hypotheses. Through these hypotheses we intend to empirical investigate the 
agency theoretical explanations regarding ownership and dividend policy in Swedish public 
firms. The empirical material has been gathered from annual reports, Börsguide and Ägarna 
och Makten. The data has then been statistical processed and analyzed which consecutively 
resulted in our conclusions. 
 
Conclusions: The findings from our study indicate that ownership affects companies 
dividend policy. The most striking findings in our study show that there is a significant 
positive relationship with owner concentration and dividends. Comparing to other studies in 
the field this is a rather controversy conclusion. According to Schooley and Barney (1994) 
and Farinha (2003) our results confirm the proposal that there is a U-shaped relationship 
between internal ownership and dividends.  
 
Suggestions for further research: Our suggestion for further research is to expand our 
study by investigate a time-serie of data and compare Swedish listed firms with firms in other 
European countries. Further suggestion is to proceed the identification of ownership as a 
mechanism for corporate governance. Based on the fact that the market context in Sweden 
has developed, it would be of great interest to investigate ownership affection on the 
procurement of raising capital. 
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Titel: Agentkostnader, ägande och utdelningar – en studie om sambandet mellan ägandet och 
utdelningar i Sverige.  
 
Nyckelord: Agentteori, agentkostnader, utdelning, ägarstruktur, ägartyp, ägarkoncentration 
 
Bakgrund: Det har länge förts en kraftfull debatt om ägarstrukturens påverkan på företag. 
Viss teori har ifrågasatt varför utdelningar överhuvudtaget förekommer i företag där 
kontrollen är skild från ägarna. Enligt det agentteoretiska perspektivet är utdelning en metod 
att föra samman företagsledningens och ägarnas intressen, vilket samtidigt ökar företagets 
effektivitet. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera sambandet mellan svenska 
företags ägarstruktur samt ägartyper och företags utdelningsnivå. Vi vill således undersöka 
ägandets påverkan på företags utdelningsnivå. 
 
Metod: Vi använder oss av ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt genom att vi utgår ifrån 
befintlig universell teori i form av agentteori. Utifrån vår teoretiska referensram har vi 
utformat hypoteser för att på så sätt empiriskt undersöka de agentteoretiska förklaringarna 
angående ägande och utdelningspolicy i svenska företag. Det empiriska materialet har vi 
samlat in från årsredovisningar, Börsguide samt Ägarna och Makten. Informationen har 
sedan statistiskt bearbetats samt analyserats vilket har mynnat ut i våra slutsatser. 
 
Slutsatser: Den generella slutsats vi kan dra genom vår studie är att ägarstruktur och 
ägartyper har en viss inverkan på företags utdelningspolicy. De mest utmärkande slutsatserna 
vår studie har visat är för det första ett signifikant positivt samband mellan ägarkoncentration 
och utdelningar. Jämfört med andra studier på området är detta en motsägande slutsats. För 
det andra, i enlighet med Schooley och Barney (1994) och Farinha (2003) bekräftar våra 
resultat antagandet att det finns en U-formad relation mellan internt ägande och utdelningar. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vårt förslag till fortsatt forskning är att utöka denna studie 
genom att undersöka en längre tidsperiod samt att jämföra svenska företag med företag i 
andra europeiska länder. Ytterligare förslag till vidare forskning är att fortsätta identifiera 
ägandet som en mekanism för hur företag styrs. Då det har skett en utveckling i Sverige 
beträffande själva marknadskontexten så anser vi det vara av intresse att utreda hur 
kapitalanskaffningen går till i svenska börsbolag.  
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1. Introduktion 

et har länge förts en kraftfull debatt om ägarstrukturens påverkan på företag. I detta 

inledande kapitel ges en utförlig diskussion till varför företags ägarstruktur samt 

ägartyper kan tänkas ha en påverkan på utdelningsnivån. I kapitlet presenteras även studiens 

syfte vilket har formulerats utifrån vår problemdiskussion. Avslutningsvis visar vi studiens 

fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns en mängd definitioner av begreppet corporate governance. OECD definierar 

begreppet i OECD principles of corporate governance (OECD, 2007 s. 11 [www]):  

 

“Corporate governance is one key element in improving economic efficiency 

and growth as well as enhancing investor confidence. Corporate governance 

involves a set of relationships between a company’s management, its board, 

its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides 

the structure through which the objectives of the company are set, and the 

means of attaining those objectives and monitoring performance are 

determined. Good corporate governance should provide proper incentives for 

the board and management to pursue objectives that are in the interests of the 

company and its shareholders and should facilitate effective monitoring.” 

 

Modeller för corporate governance skiljer sig mellan olika områden. Anglosaxiska länder 

såsom USA och Storbritannien karaktäriseras av ett spritt ägande medan kontinentaleuropa 

har ett mer koncentrerat ägande med starka kontrollägare. I Sverige är vanligtvis ägandet och 

kontrollen koncentrerat hos en dominerande ägare. Detta tyder på att den svenska modellen 

för ägarstyrning har stora likheter med de kontinentaleuropeiska modellerna, dock är det 

svenska ägandet inte lika koncentrerat som övriga kontinentaleuropa. Den politik som förts i 

Sverige har valt att stödja röstvärdesdifferentiering och korsvist ägande i svenska 

börsnoterade företag vilket möjliggjort det koncentrerade ägandet. (Tson Söderström et al., 

D 
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2003) Även Jonnergård (2004) hävdar att den svenska lagstiftningen och skattepolitiken har 

bidragit till det koncentrerade ägandet. Detta har i sin tur resulterat i att företag valt en 

finansiering genom internt genererade medel istället för aktieutdelning och resursfördelning 

via de finansiella marknaderna.  

 

Den dominerande ägartypen i svenska börsnoterade företag har ur ett historiskt perspektiv 

förändrats markant. I början av 1950-talet ägdes 75 procent av marknadens kapitalisering på 

Stockholmsbörsen direkt av individuella investerare. Tre decennier senare hade de 

individuella investerarnas direkta ägande fallit till endast 25 procent och i dagsläget är deras 

direkta ägande ännu lägre. Istället har de institutionella och utländska ägarna ökat betydligt. 

(Skog, 2004) SCB och Finansinspektionen kategoriserar in ägandet i svenska börsbolag i sex 

kategorier1. I dagsläget är de största ägarkategorierna i svenska börsbolag (december 2006) 

de utländska ägarna (37.2 %) följt av de finansiella företagen (27.0 %). De övriga 

kategorierna och deras respektive ägarandel är hushåll (14.3 %), icke-finansiella företag (9.0 

%), offentlig sektor (7.8 %) samt icke-vinstdrivande organisationer (4.8 %). (SCB, 2007 

[www]) I Sverige har ägargrupper ofta innehaft kontrollblock och på så sätt haft en aktiv del i 

styrningen av företagen. Dessa ägarsfärer, exempelvis Wallenbergs-, Stenbäck- och 

Bonniersfären, kontrollerar många företag, speciellt de största. (Holmén & Knopf, 2004) 

 

1.2 Problemdiskussion  

Teoretisk sett har det ifrågasatts varför utdelningar överhuvudtaget förekommer i företag där 

kontrollen är skild från ägarna. Miller och Modigliani (1961) hävdar att ett företags 

utdelningspolicy är irrelevant eftersom företagets värde är oberoende av dess 

utdelningspolicy då aktiernas värde sjunker med samma summa som utdelningen. Detta 

gäller emellertid endast under vissa starka antaganden såsom att inga skatter eller 

transaktionskostnader får förekomma. (Miller & Modigliani, 1961) Dock har det visat sig att 

utdelningar är en metod att föra samman ledningens och ägarnas intressen. Detta eftersom de 

tillgängliga resurserna minskas för företagsledningen vilket enligt agentteorin minskar 

                                                 
1 För en mer ingående beskrivning av vad som ingår i respektive kategori hänvisar vi till ”Standard för 
institutionell sektor indelning” (MIS nr 2, 2001) på www.scb.se.  
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agentkostnaderna som i sin tur leder till att företagets effektivitet ökar. (Jensen, 1986; 

Easterbrook, 1984) Rozeff (1982) samt Jensen et al., (1992) visar att en ökad vinst resulterar 

i att företag delar ut mer. Det finns därmed anledning att tro att större företag delar ut mer än 

övriga företag. Rozeff (1982) påvisar också att större tillväxt associeras med lägre 

utdelningar. Ett företag kan således tänkas bli tvunget att välja mellan utdelningar och 

investeringar. Det finns därför anledning att tro att företag som växer på grund av 

investeringar genomför mindre utdelningar. 

 

Ända sedan Berle och Means 1932 publicerade deras teori om separationen av ägande och 

kontroll har det förts en kraftfull debatt om ägarstrukturens påverkan på företag. Vissa 

författare, som följer Berle och Means resonemang, menar att fördelning av ägande har en 

betydelsefull innebörd vad gäller företagets effektivitet och strategiska utveckling medan 

andra hävdar att ägarstrukturen inte har någon påverkan. (Hill och Snell, 1989) Det har förts 

fram olika argument, som talar både för och emot, att ägarstrukturen skulle ha en signifikant 

påverkan på styrningen av ett företag. En del menar att företagsledningen skulle använda 

företagets resurser för att uppnå sina egna mål. Ägarstyrda företag skulle då vara mer 

lönsamma än ledningskontrollerade företag på grund av att företagsledningens egenintresse 

och vinstmaximerande beteende minskas. (Short, 1994) Demsetz och Lehn (1985) 

argumenterar för att ägarstrukturen varierar systematiskt på ett sätt som sammanfaller med 

olika vinstmaximerande mål. Enligt Short (1994) och Hedlund et al. (1985) har olika ägar- 

och kontrollstrukturer olika inverkan för hur styrningen och prestationen av ett företag 

fungerar. Forskning angående ägarstruktur och prestation visar varierande resultat, dock 

påvisar majoriteten av forskningen att ägarstyrda företag skulle prestera bättre än de med 

spritt ägande (Short, 1994). Vissa studier har kunnat påvisa att ägarstrukturen påverkar 

företagets strategier. Dessa forskare hävdar att ägare med stora aktieblock lättare kan påverka 

företagsstrategier än ägare i företag med spritt ägande. (Salancik & Pfeffer, 1980; Leech, 

1987; Hill & Snell, 1989; Kettler, 1997) Cho (1998) utvecklar Jensen och Mecklings tes om 

att ägarstrukturen påverkar företagets värde genom dess effekt på investeringar. Vidare 

påvisar Cho (1998) även att investeringarna påverkar företagets värde vilket i sin tur 

påverkar ägarstrukturen.  
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En sökning på flera av de välkända databaserna för vetenskapliga artiklar ger en oändlig 

mängd undersökningar som försöker identifiera en optimal ägarstruktur för företag. Ändå kan 

vi konstatera två viktiga slutsatser redan här. För det första är det svårt att få signifikanta 

resultat och för det andra varierar resultaten mellan undersökningarna. Enligt Thomsen och 

Pedersen (2000) kan en anledning till svårigheten vara att olika ägartyper väljer andra mål 

och strategier än, det klassiska amerikanska antagandet, maximering av aktieägarvärde. 

Exempel på olika mål och strategier som Thomsen och Pedersen (2000) nämner är att 

familjeägda företag värderar kontroll högt, olika företagsgrupper värderar nätverksrelationer 

med andra, statligt ägande medför sociala mål och kreditinstituts ägda företag prioriterar 

säkerhet och kreditrisk. Det antas alltså att olika ägartyper har olika syften och mål med sitt 

ägande vilket bör få som effekt att vissa typer av ägare prioriterar utdelningar högt medan 

andra vill behålla kapital för investeringar och andra långsiktiga satsningar. (Hedlund et al. 

1985; Franks & Mayer, 1994 refereras i Kettler, 1997 s. 142). Om det kan antas att ägandet 

påverkar investeringar bör det vara motiverat att anta att ägandet även påverkar utdelningar.  

 

Av ovanstående resonemang anser vi att det är av intresse att genomföra en studie av 

ägarstrukturers2 och ägartypers påverkan på utdelningspolicyn. Som vi kunnat utläsa av 

tidigare forskning påverkar ägandet investeringar och därför bör det finnas en god anledning 

att anta att olika ägarstrukturer och ägartyper har olika inflytande på ett företags 

utdelningspolicy. Det antas således att ett företags utdelningar påverkas antigen positivt eller 

negativt beroende på dess ägarstruktur och dess ägartyper. För att vidareutveckla den 

forskning som tidigare gjorts angående sambandet mellan ägarstruktur och prestation har vi 

valt att även ta hänsyn till olika ägartyper och väljer att undersöka företagens utdelning som 

beroende variabel. Enligt Mancinelli och Ozkan (2006) är det få studier som undersökt agent- 

och ägarbaserade förklaringar för utdelningspolicy. Det saknas även motsvarande analyser 

kring ägande i Sverige och dess påverkan på utdelningsnivån. Frågan är om det i Sverige 

finns ett samband mellan ägande och utdelningsnivån. Utifrån ovanstående diskussion har vi 

en föreställning om företags ägande och dess påverkan på utdelning som utformats i följande 

hypotes: 

                                                 
2 Vi väljer att skilja på begreppen ägarstruktur och ägartyp. Fortsättningsvis definieras ägarstruktur som graden 
av ägarkoncentration samt internt ägande i ett företag.    
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Huvudhypotes:  Beroende på ägarstruktur och ägartyp varierar ett 

företags utdelningsnivå. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera sambandet mellan svenska företags 

ägarstruktur samt ägartyper och företags utdelningsnivå. Vi vill således undersöka ägandets 

påverkan på företags utdelningsnivå. 
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1.4 Disposition 

 
 
Figur 1.1 - Studiens fortsatta disposition

Kapitel 2 
I kapitel två redogör vi för studiens vetenskapliga utgångspunkt samt de teorier som ligger till 
grund för studien. Vi redogör även för hur vår teoretiska referensram är uppbyggd. Eftersom vi 
använder oss av befintlig universell teori i form av agentteori utgår studien ifrån ett hypotetiskt-
deduktivt angreppssätt.

Kapitel 3 
I kapitel tre redogörs för vilka teorier och begrepp som är relevanta för vår studie. Med grund i 
dessa teorier har vi utformat hypoteser och antaganden om att olika ägarstrukturer och ägartyper 
har ett samband med ett företags utdelningspolicy. 

Kapitel 4 
Kapitel 4 ger en utförlig beskrivning av hur våra empiriska data har samlats in samt vilken typ av 
data vi använder oss av. En bortfallsanalys presenteras samt studiens validitet och reliabilitet. 
Utöver detta kommer det att ges en detaljerad beskrivning av de operationaliseringar som gjorts 
för att kunna mäta våra hypoteser. Sist i kapitlet redogör vi för vilka analysmetoder som använts 
för att testa vårt empiriska material.

Kapitel 5 
I kapitel 5 analyserar vi sambanden mellan ägande och utdelningar i svenska företag. Analysen 
baseras på bivariata och multipla hypotesprövningar där resultaten presenteras med hjälp av 
diagram och tabeller för att ge en tydligare bild. Resultaten av vår undersökning analyseras och 
kommenteras utifrån den teoretiska referensram som ligger till grund för vår studie. 

Kapitel 6 
I detta slutliga kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie. De 
reflektioner och spekulationer som väckts under studiens gång återfinns även. Avslutningsvis ger 
vi förslag till fortsatt forskning. 
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2. Övergripande metod 

 Följande kapitel redogör vi för studiens vetenskapliga utgångspunkt samt de teorier 

som ligger till grund för studien. Vi redogör även för hur vår teoretiska referensram 

är uppbyggd. Eftersom vi använder oss av befintlig universell teori i form av agentteori 

utgår studien ifrån ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt.  

 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera sambandet mellan svenska före-

tags ägarstruktur samt ägartyper och företags utdelningsnivå. Vi använder oss av ett 

hypotetiskt-deduktivt angreppssätt eftersom vi utgår ifrån befintlig universell teori i form 

av agentteori. Vår studie är uppbyggd kring en huvudhypotes där vi har en föreställning 

om att ägandet påverkar företagets utdelningar. Utifrån vår teoretiska referensram och 

huvudhypotes kommer vi sedan att utveckla delhypoteser som tillsammans kommer leda 

till att vår huvudhypotes kan förkastas eller ges en empirisk indikation på dess relevans. 

Genom hypoteserna vill vi empiriskt undersöka de agentteoretiska förklaringarna angå-

ende ägande och utdelningspolicy i svenska företag. Avsikten med hypoteserna är att 

komma fram till slutsatser och på så sätt uppnå studiens syfte. 

 

2.2 Val av teorier 

Studiens teoretiska referensram grundar sig främst på vetenskapliga artiklar men även 

litteratur, avhandlingar och elektroniska källor. En referenssökning via Växjö universi-

tetsbibliotek samt sökning efter aktuella vetenskapliga artiklar i databaser, däribland 

ELIN och EBSCO, genomfördes. De dominerande sökorden var: agency theory, 

ownership, ownership/strategy, ownership structure, ownership types/performance, 

corporate governance/ownership. Referensökningen resulterade i ett rikt fång av material 

som ligger till grund för vår teoretiska utgångspunkt.   

 

I 
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Som vi tidigare nämnt har vår studie sin utgångspunkt i det agentteorietiska perspektivet. 

Agentteorin förklarar intressekonflikten som uppstår när det sker en separation mellan 

ägandet och kontrollen inom ett företag (se exempelvis Jensen & Meckling, 1976). 

Genom att utgå från det agentteoretiska perspektivet antar vi att varje individ är nytto-

maximerare och handlar enligt dennes egenintresse. Olika ägarbeteenden tas med som ett 

komplement i vår studie då det kan tänkas ge en förklaring till graden av utdelning. Detta 

görs utifrån Hedlund et al. (1985) som använder Hirschmans (1970) begrepp exit och 

voice för att förklara olika ägarbeteenden som kan förekomma inom företag.  

 

Valet av litteratur och teorier har baserats på tanken att de kan bidra till att ge en teoretisk 

grund och förankring som det empiriska materialet därefter kan jämföras med. Vi anser 

att vår teoretiska referensram ger en bra bild på hur ägandet kan tänkas påverka utdel-

ningsnivån ur ett teoretiskt perspektiv. Detta ger följande teoretiska referensram: 

 

 
Figur 2.1 - Teoretisk referensram

Separation mellan 
ägande och 

kontroll 

Agentteoretiska 
förklaringar till 

utdelning 

Val och möjlighet 
att påverka genom 

exit och voice 

Ägarstruktur och 
ägartypers påverkan på 

utdelningsnivån 
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3. Ägarstruktur och ägartypers förhållande till utdelning 
 

 kommande kapitel redogörs för vilka teorier och begrepp som är relevanta för vår 

studie. Med grund i dessa teorier har vi utformat hypoteser och antaganden om att 

olika ägarstrukturer och ägartyper har ett samband med ett företags utdelningspolicy. 

 

3.1 Separation mellan ägande och kontroll 

Vid separation av ägande och kontroll inom ett företag uppstår det enligt agentteorin en 

intressekonflikt mellan ägare (principal) och företagsledningen (agent), ett förhållande 

som beroende på skiftande informationsasymmetri skapar hög grad av osäkerhet 

(Deegan, 2006). Jensen och Meckling (1976) definierar relationen mellan principalen och 

agenten som ett kontrakt under vilket en eller flera personer (principal/erna) kontrakterar 

en annan person (agenten) att utföra vissa tjänster åt deras vägnar vilket involverar 

delegering av auktoriteten beträffande beslutsfattande till agenten. I åtskilliga situationer 

inom ett företag överrensstämmer inte agentens intresse med principalens. Skillnaden 

grundar sig i att agenten och principalen är nyttomaximerare med olika preferenser, och 

därför finns det anledning att anta att agenten inte alltid agerar på bästa sätt för att uppnå 

principalens intresse. Detta medför att det uppkommer kostnader som Jensen och 

Meckling (1976) benämner för agentkostnader vilka definieras som summan av: 

• principalens kostnad för övervakning, 

• kostnader för att binda agenten (kontraktskostnader) samt 

• den ökade kostnaden som uppstår mellan de beslut agenten tar och de beslut som 

vore bäst för principalen. 

 

Intressekonflikter mellan kontrollägare och andra aktieägare genererar agentkostnader 

som båda parter, som rationella nyttomaximerare av egenintresset, har incitament att 

reducera för att generera värde för företaget. (Chen, 2004) Inom agentteorin är det mest 

effektiva företaget ett företag som minimerar dess agentkostnad. Om det inte finns några 

mekanismer som medför att agenten måste handla till företagets bästa, kommer agenten 

ha incitament att fatta beslut som gynnar deras egenintresse på bekostnad av 

I 
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principalerna. (Deegan, 2006) Enligt agentteorin har aktieägare en överordnad position, 

jämfört med andra intressenter, inom företaget på grund av att de är företagets ägare och 

därmed bär residualrisken inom företaget (Alchain & Demsetz, 1972). Till följd av denna 

risk har de ett intresse i allokeringen av företagets resurser för att generera största möjliga 

avkastning (Clarke, 2004) Aktieägare är bättre rustade för att bära risk än vad företags-

ledningen är, detta med anledning av att aktieägarna inte är bundna till företaget i vilket 

de har sina aktier. Aktieägare kan således sprida sina investeringar bland olika företag för 

att minimera risken. (Fama, 1980) 

 

Det finns olika sätt för ett företags ägare att tillgodose sina intressen. Hedlund et al. 

(1985) beskriver voice och exit3 som mekanismer för ägarstyrning. Ägare med exit-

beteende kan visa att de är nöjda eller missnöjda med styrningen av företaget genom att 

köpa eller sälja aktier. Ägare som använder voice försöker på olika sätt aktivt utöva 

inflytande över företagets agerande. Detta kan göras bland annat genom deltagande i 

bolagsstämma, representation i styrelsen, direkta kontakter med företagsledningen 

et cetera. Valet mellan exit och voice avgörs bland annat av syfte/strategi med innehavet, 

kompetens, ägarinnehavets storlek, ägarstruktur och riskbenägenhet där kompetens och 

innehavets storlek har att göra med tillgångens specificitet4. (Hedlund et al., 1985) För att 

visa sitt missnöje med företagsledningens handlande eller deras policy kan som sagt 

ägare sälja deras andel. Exit kan dock innebära höga transaktionskostnader eftersom 

avyttrandet av stora aktieblock minskar aktiekursen. Detta leder till att stora aktieägare 

har incitament att utöva voice. (Hoskisson et al., 2002) 

 

3.2 Ägandets påverkan på utdelningar  

Enligt Jensen (1986) finns det en konflikt mellan företagsledningen och aktieägare 

beträffande den allokering som sker av kassaflödet. Kassaflödet ger företagsledningen 

                                                 
3 Hedlund et al., (1985) låter exitbegreppet innefatta både ett entry- och exitbeteende. 
4 Asset specificity är en av grundtankarna inom transaktionskostnadsteorin. Enligt Williamson (1981) beror 
en tillgångs specificitet på huruvida en köpare kan vända sig till alternativa källor eller en säljare kan 
avyttra sin output till en mängd olika källor utan ökade kostnader för transaktionen. Ett aktieinnehav får 
därför en hög specificitet när innehavet blir tillräckligt stort då det inte finns lika många potentiella köpare 
samt att en försäljning hade betytt höga transaktionskostnader då priset sjunker när utbudet ökar. 
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investeringsflexibilitet, vilket kan medföra nackdelar för aktieägarna. Utdelningar 

genomförs för att minska företagets kassaflöde vilket medför att risken minskas för att 

företagsledningen ska använda de likvida medlen för att finansiera icke-rationella 

ekonomiska beslut. (Jensen, 1986; Frankfurter & Wood, 2002) Easterbrook (1984) för ett 

liknande argument där utdelningar av kassaflödet tvingar företagsledningen att allt oftare 

införskaffa externt kapital via marknaden. När företag söker kapital på marknaden utsätts 

de för en analys där företagets finansiella situation granskas. Företagsledningen tvingas 

därför att upprätthålla företagets ekonomi för att möta de krav som marknaden har. 

Utdelningar används på så sätt som en kontrollmekanism av aktieägarna för att minska 

agentkostnaderna. (Easterbrook, 1984)  

 

En central frågeställning i agentproblematiken enligt Jensen (1986) är huruvida det är 

möjligt att motivera företagsledningen att frige kapital till aktieägarna i form av utdelning 

istället för att investera i projekt som är ineffektiva. Medan aktieägares välfärd beror på 

marknadsvärdet av ett företag beror företagsledningens ersättning mer på företagets 

storlek och risk för konkurs. Detta medför att företagsledningen har incitament att 

överinvestera och minska risken genom diversifiering även fast dessa investeringar inte 

är i aktieägarnas intressen. (Amihud & Lev, 1981; Gugler & Yurtoglu, 2003; Pawlina & 

Renneboog, 2005). Utdelningar från företaget ses alltså som ett sätt att reducera 

kassaflödet som företagsledningen kan använda för sitt egenintresse genom att 

överinvestera och skapa en form av empire-building. Företagsledningens incitament för 

att inte göra utdelningar har även att göra med den prestige det innebär att leda ett större 

företag samt den makt de får genom att förvalta en större mängd resurser. (Jensen, 1986) 

 

En minskning av utdelningar kommer dock leda till att marknaden straffar företaget i 

form av en signifikant minskning av marknadsvärdet på aktien (Jensen, 1986). Enligt 

Peterson (1998) finns det två sätt för en investerare att uppnå en föredragen utdelnings-

policy. För det första kan investerare konstatera det faktum att vissa företag allokerar 

kassaflödet olika och sedan välja att investera i de företag som passar sina egna behov. 

För det andra kan investeraren ta en aktivare roll genom att försöka få kontroll i företaget 
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och sedan själv vara den som bestämmer utdelningspolicyn.5 Detta överrensstämmer med 

det resonemang som Hedlund et al. (1985) för angående ägarnas exit och voice beteende.  

 

3.2.1 Ägarstruktur 

Ett koncentrerat ägande innebär att kontrollaktieägare till stor del kan påverka hur 

företaget styrs och på så sätt erhålla privata fördelar på bekostnad av minoritetsägarna. 

(La Porta et al., 2000) Den nytta som kontrollägare får av företaget utöver den finansiella 

avkastningen (utdelning och värdestegring på aktien) brukar definieras som privatvärde 

av kontroll. Privatvärde kan uppkomma på ett flertal sätt och kan vara antingen positiva, 

neutrala eller negativa. Positiva effekter kan inbegripa viljan att bygga företaget 

långsiktigt, ansvara för sin familjs rykte eller viljan att bli uppfattad som en framgångsrik 

företagare. Neutrala effekter kan innefatta social status och möjligheten att förändra 

samhället. Avslutningsvis kan privatvärden med negativa effekter innebära favorisering 

av företagsledare ur familjen eller övriga närstående, överbetalning av egna arbetsinsatser 

eller möjligheten att utnyttja företagets resurser. Privatvärde kan mätas genom att 

undersöka den kontrollpremie som betalas, det vill säga den överkurs som betalas vid köp 

och försäljning av tillräckligt stora aktieposter att det medför kontroll över företaget. 

(Tson Söderström et al., 2003) 

 

I företag där ägandet är spritt påtalas det flitigt att en individuell aktieägares möjlighet 

och incitament för att övervaka företagsledningen är liten. Vid ett mer koncentrerat 

ägande blir inte denna problematik lika påtaglig eftersom storägare har incitament att 

övervaka företagsledningen och därför skapas ett värde. (Gugler & Yurtoglu, 2003) Vid 

spritt ägande är det istället svårt för individuella aktieägare att påverka ledningen men om 

tillräckligt många ägare är oense med ledningens policy och säljer sina andelar (jmf exit) 
                                                 
5 Vad Peterson (1998) resonemang egentligen påvisar är svårigheten att avgöra om det är ägandet som 
påverkar utdelningarna eller utdelningarna som påverkar ägandet. Att avgöra vilken variabel som påverkar 
vilken är ett problem inom samhällsvetenskapen och inte helt enkel att avgöra. Exempelvis berör Cho 
(1998) problemet med endogena variabler där denne har en föreställning om att ägarstruktur, investeringar 
och företagets värde kan vara beroende av varandra, det vill säga att ägarstruktur påverkar investeringar 
vilket i sin tur påverkar företagets värde och företagets värde i sin tur påverkar ägarstrukturen och så 
vidare. Då vi anser att agentteorin kan förklara syftet med denna studie blir således denna teori också 
motiveringen till varför vi anser att ägandet påverkar utdelningar. Dock bör problematiken med 
variablernas kausalitetsriktning ändå belysas. 
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kommer aktiepriset att falla vilket gör att företaget blir måltavla för uppköp. Dock medför 

informationsasymmetrin att sådana kollektiva överenskommelser endast existerar i 

extrema fall. Ett koncentrerat ägande bör leda till låg informationsasymmetri mellan 

storägare och företagsledning, hög förmåga för aktieägare att avsätta företagsledningen 

samt att företagsledningen troligtvis blir tvungen att följa strategier som är i aktieägarnas 

intressen (jmf voice). (Williamson, 1975, refereras i Hill & Snell, 1989 s. 28) Problema-

tiken i detta fall blir istället när storägare tar beslut som inte ligger i minoritetsägarnas 

intresse, det vill säga minoritetsexpropriering. (Gugler & Yurtoglu, 2003) 

 

Frankfurter och Wood (2002) hävdar att företag med spritt ägande har högre agent-

kostnader än företag med koncentrerat ägande eftersom de inte har någon storägare som 

kan kontrollera agenten. Aktieägarna får i dessa fall svårt att agera kollektivt mot besluts-

fattarna genom voice (Baker et al, 2002). När ägandet är koncentrerat är det relativt lätt 

för aktieägare att samordna handlingar och tvinga fram information från ledningen och på 

så sätt övervinna informationsasymmetrin. Aktieägare som innehar aktieblock kan 

använda deras rösträtt alternativt hota att rösta eller sälja för att kräva redovisning av 

ledningen eller påverka ledningens beslut (Aoki, 1984 refereras i Hill & Snell, 1989 s. 

28; Leech, 1987; Salancik & Pfeffer, 1980). Dock så har ägare med stora ägarblock svårt 

att använda sig av kortsiktiga förändringar i ägandet på grund av de höga transaktions-

kostnaderna. Förlusten som uppstår då stora aktieblock säljs är för stor för att aktieägare 

ska vidta en sådan handling. Det är mer troligt att stora ägarblock fattar långsiktiga 

företagsstrategier och använder voice och hotet om exit för att främja investeringar för 

långsiktig effektivitet. Vid spritt ägande är kostnaderna för exit mindre markant för 

individuella aktieägare. Detta medför att användningen av exit kan vara ett alternativ för 

att tvinga företagsledningen att fokusera på kortsiktiga avkastningar som är i aktieägarnas 

intresse. (Hill & Snell, 1989) 

 

I och med storägares möjlighet att påverka företagsledningen är den största proble-

matiken i företag som karaktäriseras av ett koncentrerat ägande den mellan stora 

kontrollerande ägare och minoritetsägare. En ökning av utdelningar reducerar kapitalet 

för storägarna samtidigt som marknadsvärdet på företaget ökar då det anses mer lukrativt 
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att investera i ett företag med höga förväntade framtida utdelningar. (Gugler & Yurtoglu, 

2003) Enligt Pajuste (2004) är koncentrationen av kontroll i ett företag negativt korrelerat 

med utdelningar. Denna slutsats dras inte enbart utifrån den största ägaren utan även om 

den näst största ägaren ökar sin insats i företaget. Detta skulle då betyda att de två största 

ägarna går samman för att skapa ett privatvärde för dem själva på bekostnad av minori-

tetsägarna, alltså en expropriering. Genom att behålla kapital istället för att göra 

utdelningar kommer storägares privatvärde att öka. Utdelningar tenderar även att vara 

lägre om ägaren är kontrollägare vilket får anses överrensstämma med Jensens (1986) 

resonemang ovan. Detta styrks även av Mancinelli och Ozkan (2006). I och med stor-

ägares privatvärde och deras svårighet att använda sig av exit har följande hypotes 

utformats:  

 

H1:  Ju högre grad av koncentrerat ägande, desto mindre utdelningar.  

 

Utdelningar spelar också en viktig roll vad gäller agentproblematiken mellan externa och 

interna ägare, det vill säga ägare som även representeras i företagsledningen. Genom 

utdelningar betalar de interna ägarna ut företagets vinster och kan på så sätt inte använda 

dessa vinster till egen fördel. (La Porta et al., 2000) Enligt Pajuste (2004) tenderar utdel-

ningarna att vara lägre om den verkställande direktören äger en stor aktiepost. Detta bör 

tyda på att den verkställande direktören är så inrotad i företaget att denne inte väljer att 

dela ut de resurser denne besitter. Pajuste (2004) menar därför att privatägda företag 

tenderar att allokera mindre resurser i form av utdelningar om de även representeras 

internt inom företaget, vilket skulle tyda på att interna ägare exproprierar övriga ägare. 

Även en undersökning gjord av Short et al. (2002) tyder på att det skulle finnas en 

negativ relation mellan resursallokering i form av utdelningar och interna ägare. Detta 

stämmer även överrens med Rozeffs (1982) resonemang angående internt ägande och 

utdelningar. Enligt La Porta et al. (2000) kan det interna ägandet ha olika betydelser i 

olika länder. Där ägandet är relativt spritt får företagsledningen större makt över företaget 

medan där det råder ett koncentrerat ägande kan ägarna begränsa företagsledningens 

beslut. Resonemanget om företagsledningens stora påverkan på företagets allokering av 

kassaflödet vid ett spritt ägande bör ändå kunna appliceras på samtliga ägarstrukturer om 
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personer i företagsledningen innehar en tillräckligt signifikant aktiepost. Hedlund et al. 

(1985) menar att anställda i företagsledningen som även är aktieägare har en hög 

kompetens och stor möjlighet att påverka och kommer därför att använda sig i stor ut-

sträckning av voice. 

 

Jensen et al. (1992) har funnit att nivån av internt ägande har en negativ påverkan på 

företags utdelningsnivå. Detta skulle kunna förklaras av det resonemang som La Porta et 

al. (2000) för. De hävdar att om kontrollägaren ingår i företagsledningen kan minoritets-

ägarna bli utnyttjade genom att betala en hög lön till kontrollägaren eller genom att 

kontrollägaren utnyttjar företagsrelationer mellan företaget och andra företag som är 

helägda av kontrollägaren (La Porta et al., 2000). Utifrån ovanstående resonemang 

föreslår vi därmed följande hypotes: 

 

H2a:  Det finns ett negativt samband mellan internt ägande och utdelning. 

 

Interna ägare som har små kassaflödesrättigheter, det vill säga den del av företagets vinst 

som de har rätt till, har incitament att göra kostsamma investeringar som inte är i minori-

tetsägarnas intresse eftersom utdelningsnivån därmed blir lägre. När det interna ägandet 

ökar kommer dessa få en större makt att göra investeringar som inte ligger i minoritets-

ägarnas intresse. Däremot när det interna ägandet blir tillräckligt stort, kommer invester-

ingarna att minska eftersom de får bära en större risk av de icke-optimala investeringarna. 

(Hadlock, 1998; Edwards & Weichenrieder, 2004; Pawlina & Renneboog, 2005) 

Schooley och Barney (1994) har funnit ett negativt samband mellan lämnad utdelning 

och en låg nivå av internt ägande. Vid en hög nivå av internt ägande blir relationen 

istället positiv. Deras resultat visar på att utdelningar faller då det interna ägandet ökar till 

14.9 procent och att utdelningarna därefter ökar. Detta eftersom interna ägares intresse 

sammanfaller mer med andra aktieägares intresse då deras ägarandel ökar. Även Farinha 

(2003) har funnit att efter en viss kritisk nivå av internt ägande (som beräknas ligga 

omkring 30 procent) ändras koefficienten om internt ägande från negativ till positiv. När 

det interna ägandet ökar får den interna ägaren bära en större del av agentkostnaderna 
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som uppkommer vilket medför att denne vill minska dessa genom att dela ut mer. Med 

bakgrund till ovanstående föreslår vi följande samband:  

 

H2b:  Internt ägande och utdelningar har en u-formad relation, det vill 

säga att det finns en brytpunkt där relationen ändras från negativ till 

positiv. 

 

3.2.2 Ägartyper 

Finansiella företag 

Forskning har visat på att det finns en tendens att olika ägartyper kräver olika stora utdel-

ningar (Brunarski et al., 2004). Enligt Hedlund et al. (1985) bör institutionella investerare 

såsom försäkringsbolag, pensionsfonder och aktiefonder ha en låg risktolerans och syftet 

med innehavet bör vara att generera så hög avkastning som möjligt. Syftet med denna 

ägartyps innehav avgörs även av dess storlek och möjlighet att diversifiera sitt kapital i 

flera olika investeringar och därmed sprida sin risk. Institutionella ägare har ofta stora 

aktieblock i åtskilliga företag vilket antyder att de kan tänkas vara sämre övervakare av 

företagsledningen i de olika bolagen och att de snarare söker höga avkastningsprojekt. 

(Anderson et al., 2003) Vissa typer av institutionella ägare, så som pensionsfonder och 

försäkringsbolag, tenderar att ha kortsiktiga vinstintressen. Företagsledningar med dessa 

typer av aktieägare och som disciplineras av en aktiv marknad för företagskontroll är 

därför kortsiktigt begränsade. (Kettler, 1997) 

 

Teorier om allokering av kassaflödet förespråkar att företagsledare inte är villiga att 

betala utdelningar utan att de istället vill behålla resurserna under sin kontroll. De institu-

tionella investerarna vill istället betala ut resurserna som finns i företaget i form av 

utdelningar för att reducera de agentkostnader som uppkommer om företagsledare 

förvaltar resurserna. Om de institutionella ägarna också är storägare kan de med hjälp av 

deras röststyrka tvinga företagsledare att betala ut stora utdelningar. Agentperspektivet 

som sådant förespråkar därför en positiv relation mellan institutionellt ägande och resurs-

allokering i form av utdelningar då institutioner tvingar företaget att gå till kapital-
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marknaden för att få resurser. (Moh’d et al., 1995; Short et al., 2002) Även Bushee 

(2001) hävdar att institutionella ägare föredrar utdelning framför långsiktiga invester-

ingar. Detta på grund av att högre utdelningar leder till ett attraktivare företag och på så 

sätt ett högre värde vilket leder till att fler vill investera i företaget. I exempelvis 

Storbritannien, där kapitalmarknaden domineras av institutionella investerare, är utdel-

ningarna signifikant högre än i andra länder. Att det institutionella ägandet innebär högre 

utdelningar kan alltså ha sin förklaring inom agent-principal problematiken, det vill säga 

att ägarna minskar kassaflödet för att företagsledare inte skall ha möjlighet att använda 

det på ett sätt som inte överrensstämmer med ägarintresset. (Jensen, 1986; Short et al., 

2002) Resonemanget som förts om institutionella ägare har mynnat ut i följande hypotes: 

 

H3: Det finns ett positivt samband mellan finansiella företag som ägare 

och utdelning. 

 

Icke-finansiella företag 

Om ägarstrukturen domineras av engagerade aktieägare, såsom icke-finansiella företag, 

kommer samordningen av de individuella intressena att vara i linje med långsiktiga till-

växtmål. För engagerade aktieägare innebär det att göra bra ifrån sig genom att öka 

marknadsandelar och expandera avkastningen eftersom deras egna försörjning beror på 

företagets tillväxt. De kommer därför att stödja investeringsbeslut som främjar detta lång-

siktiga mål, även om det skadar det kortsiktiga aktievärdet. (Kettler, 1997) Följande 

hypotes har därmed utformats: 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan ägare som är icke-finansiella 

företag och utdelning. 

 

Familjeägare 

Familjeägande representerar en speciell kategori av storägare som har en unik struktur, en 

stark röst i företaget samt starka motiv att styra företaget (Anderson et al., 2003). 

Familjeägda företag anses ha komparativa fördelar jämfört med icke-familjeägda företag, 

vilka kan ses ur två perspektiv: ägarskap och ledning. Ur ägarperspektivet är det vanligt 
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förekommande att familjemedlemmar äger en betydande del av företagets tillgångar. Sett 

från ledningsperspektivet är det karaktäristiskt bland familjeföretag att familje-

medlemmar innehar positionen som VD eller någon annan betydande post inom 

företaget. Familjeägda företag tenderar att ha ett relativt koncentrerat ägande vilket 

medför att familjemedlemmarna har högre makt än andra aktieägare att uppnå deras mål. 

(Lee, 2004)  

 

Det antas att familjeägare vill maximera företagets värde istället för sitt egna värde 

eftersom familjeägare anses sträva efter långsiktiga mål och är speciellt intresserade i 

företagets överlevnad då de ofta har ett icke-diversifierat aktieinnehav jämfört med andra 

ägare. Ytterligare en förklaring är att familjeägare vill föra vidare företaget till deras 

arvtagare istället för att endast föra vidare deras förmögenhet. Då familjemedlemmar ofta 

innehar betydande positioner inom företaget är intressekonflikter mellan ägare tänkbart 

mindre påtagliga i familjeföretag än i icke-familjeföretag. Agentkostnader anses därför 

vara lägre i dessa företag än i övriga företag. När en familjeägare sitter i ledningen anses 

denne således sträva mot det övergripande verksamhetsmålet, detta gäller dock endast när 

familjens välstånd ligger i konsensus med företagets välstånd. Dock har familjerna 

makten att handla på ett sätt som är till fördel för dem själva men på bekostnad av andra 

aktieägare eftersom familjerna har avsevärda kontrollrättigheter inom företaget. Exempel 

på sådant förfarande kan vara att de lägger beslag på orimliga kompensationer. 

(Anderson et al., 2003) I och med att familjeägare har långsiktiga mål med sitt innehav 

samt ett, som tidigare nämnts, möjligt högt privatvärde av kontroll antar vi följande: 

 

H5: Det finns ett negativt samband mellan familjeägande och utdelning.  

 

Statligt ägande 

I Sverige är staten den största ägaren. Statens mål med ägarinnehav är att skapa värde 

vilket medför krav på långsiktighet, effektivitet, lönsamhet, utvecklingsförmåga samt ett 

hållbart miljömässigt och socialt ansvarstagande. För att uppnå detta har staten ett stort 

ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. (Näringsdepartementet, 2006 [www]) 

Enligt Wong et al. (2004) har staten som ägare ansvar att bevara och öka värdet av 
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statliga tillgångar. Författarna menar att staten har mindre incitament att vinstmaximera 

än vad till exempel privata institutionella investerare har. Utifrån dessa resonemang torde 

staten som ägare vara mindre benägna att påverka företag att göra utdelningar. Följande 

hypotes är därmed utformad. 

 

H6: Det finns ett negativt samband mellan statligt ägande och utdelning. 
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4. Empirisk metod 
 kommande kapitel ger vi en utförlig beskrivning av hur våra empiriska data har 

samlats in samt vilken typ av data vi använder oss av. En bortfallsanalys presenteras 

samt studiens validitet och reliabilitet. Utöver detta kommer det att ges en detaljerad 

beskrivning av de operationaliseringar som gjorts för att kunna mäta våra hypoteser. Sist 

i kapitlet redogör vi för vilka analysmetoder som använts för att testa vårt empiriska 

material. 

4.1 Urval 

För att studera sambandet mellan företags ägarstruktur samt ägartyper och företags utdel-

ningsnivå använder vi oss av publika företag noterade på Stockholmsbörsen. Genom att 

inkludera alla företag på Stockholmsbörsen i vår studie anser vi att vi täcker de olika 

ägartyper och ägarstrukturer som finns i Sverige. En totalundersökning innebär således 

att vi undersöker hela populationen som berörs av vår studie, det vill säga alla definierade 

undersökningsenheterna.  

 

Vi valde att undersöka företag som var noterade på Stockholmsbörsen i slutet på året 

2005. Anledningen till att vi endast valde att inhämta data för ett år beror främst på tids-

brist men även då vi inte tror att det skulle påverka vår studies resultat att endast 

undersöka data för ett år. Effekter som högkonjunkturer etc. skulle dock kunna påverka, 

men samtidigt så utsätts företagen för samma konjunkturer, låg som hög, vilket medför 

att detta inte skulle påverka företagen emellan lika mycket utan mer ett företags enskilda 

utdelningsnivå. Att vi valde noterade företag för år 2005 och inte 2006 beror på att utdel-

ningen för 2006 inte var fastställd för alla företag eftersom detta sker på företagens 

bolagsstämma som vid studiens genomförande inte ägt rum i alla företagen. För att 

undersöka vilka företag som var noterade i slutet på år 2005 använde vi oss av OMX lista 

över noterade företag på Stockholmsbörsen (dåvarande A- och O-listan) där det totalt 

fanns 286 företag. Genom att exportera hela listan (OMX, 2007 [www]) i Excelformat 

inhämtades data per automatik och utan influenser – och risker – som kan vara en effekt 

vid manuellt agerande.  

 

I 
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Nästa steg var att gå igenom Fristedt och Sundqvist utgåva av Ägarna och Makten (2006) 

för att utläsa ägardata för svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. Sundqvist och 

Fristedt har uteslutit noterade bolag som är utländska juridiska personer vilket gör att vårt 

slutgiltiga urval är 250 stycken företag då vi utgår från deras sammanställning och på så 

sätt är konsekventa vid inhämtandet av ägardata. Ytterligare en anledning till att vi valt 

att inte räkna med dessa i vårt urval är att vi endast vill undersöka svenska noterade 

företag.   

 
Tabell 4.1 - Sammanfattning urvalets metodik 
Totalt antal företag noterade på Stockholmsbörsen 2005 (N) 286 

Borttagning av utländska juridiska personer -36 

Slutgiltigt urval (n) 250 

 

4.2 Datainsamling 

Med hänsyn till studiens syfte använder vi oss av en kvantitativ metod. Fördelen med en 

kvantitativ metod är att den lämpar sig väl när undersökningen baseras på statistisk data 

(Djurfeldt et al., 2003). Vi kommer att använda oss av redan existerande data, 

sekundärdata, för att undersöka om det finns ett samband mellan ägarstruktur och 

ägartypers påverkan på företags utdelning.  

 

Avgörande för om ett företag skulle tas med i vår studie var notering på antingen A- eller 

O-listan på Stockholmsbörsen den 31 december 2005. För data beträffande företags ägar-

struktur samt ägartyp har vi utgått från Fristedt och Sundqvist utgåva av Ägarna och 

Makten (2006). Data beträffande företagens omsättning har hämtats från Börsguide 

(Avanza Vikingen, 2006:2). Genom att bygga vår studie på data från 2005 kan vi mäta de 

faktiska utdelningarna jämfört med de föreslagna utdelningarna vilket vi anser ger en 

högre tillförlitlighet av vår studie. För att få information om företags utdelning och det 

interna ägandet har vi använt oss av årsredovisningar som vi fått tillgång till genom före-

tagens hemsidor. Vid brutet räkenskapsår har vi använt oss av information från 

2004/2005. Ett av företagen har använt euro som redovisningsvaluta vilket har omräknats 
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till svenska kronor enligt fastställd valutakurs den 29 december 2006 (Sveriges Riksbank, 

2007 [www]). 

 

4.3 Operationalisering 

För att vi skall kunna analysera resultatet av vår undersökning måste vi omvandla våra 

teoretiska begrepp till empiriskt mätbara variabler. Detta har gjorts genom nedanstående 

beskrivning. 

 

4.3.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i studien är utdelning. När vi genomför bivariata tester (se 

nedan), väljer vi att mäta den beroende variabeln som totala utdelningar genom 

omsättning samt totala utdelningar genom marknadsvärde. På så sätt försöker vi 

eliminera den storleksaspekt som kan finnas beträffande utdelningarna och därmed blir 

resultaten av testerna mer robusta (jämför bland annat Faccio et al., 2001; Gugler & 

Yurtoglu, 2001; Mancinelli & Ozkan, 2006). Anledningen till att vi inte valde att använda 

oss av resultat som variabel är på grund av att ett företag som har ett negativt resultat 

ändå kan göra utdelningar. Ett negativt resultat, samtidigt som utdelningar görs, skulle 

medföra en negativ relation som vore olämplig vid vår statistiska bearbetning. När vi gör 

multivariata test väljer vi att ha totala utdelningar som beroende variabel för att sedan låta 

kontrollvariabler i form av storlek och bransch vara med i modellen (se nedan). 

 

4.3.2 Oberoende variabler 

Vårt syfte med studien är att studera hur olika ägarstrukturer och ägartyper inverkar på 

utdelningsnivån och utifrån den teoretiska referensramen har vi fått fram faktorer som vi 

tror kan påverka utdelningen. Nedan redogörs för hur vi valt att mäta studiens oberoende 

variabler. 
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Ägarkoncentration 

Ägarkoncentration mäts genom att undersöka hur stor procentandel den största ägaren har 

samt det totala aktiekapitalet de fem6 största ägarna innehar. Om det finns röstdifferen-

tierade aktier väljer vi att undersöka andelen röster då det är möjligheten att påverka som 

är mest intressant för vår studie. På så sätt får vi fram företagens ägarkoncentration och 

kan jämföra företagens struktur med varandra.  

 

Internt ägande 

Internt ägande definierar vi som procenten av företags aktier som direkt eller indirekt 

innehas av VD, styrelseordförande, övriga styrelseledamöter eller övriga i företags-

ledningen inkluderat deras familjeinnehav (jmf Farinha, 2003; Hadlock, 1998; Pawlina & 

Renneboog, 2005). Denna information har vi hämtat från företagens årsredovisningar där 

styrelsens och företagsledningens aktieinnehav har presenterats. Informationen har sedan 

jämförts med de 25 största ägarna från Fristedt och Sundqvist (2006) för att kunna göra 

denna variabel mätbar. Även här utgår vi från ägarnas röstandel. För att lättare kunna 

utläsa den tidigare nämnda U-formsrelationen har vi även delat in det interna ägandet 

enligt följande:  

 

Tabell 4.2 - Fördelning av internt ägande 
Procent av internt ägande Antal företag 

0 46 
0,1 - 9,9 57 

10,0 - 19,9 25 
20,0 - 29,9 27 
30,0 - 39,9 18 
40,0 - 49,9 18 

50,0 - 39 
  230 

 

Ägartyper 

Vid kategoriseringen av olika ägartyper har vår utgångspunkt varit juridisk status enligt 

SCB, vilka är indelade i icke-finansiella företag, finansiella företag, offentlig sektor, 

hushåll samt utländska ägare. Vi har valt att placera in de utländska ägarna i de övriga 

kategorierna beroende på vilken typ de är eftersom det inte torde vara logiskt att dessa 
                                                 
6 Samma mått på ägarkoncentration används av bland annat Demsetz & Lehn (1985). 
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skiljer sig beträffande ägarbeteende på grund av att de är utländska. Vi kommer även att 

testa om resultatet blir annorlunda ifall vi bryter ut institutioner, investmentbolag och 

sfärer som inte är familjeägda från de finansiella företagen. Detta för att se om det skiljer 

sig mer mellan grupperna än inom grupperna. Vår kategorisering av ägartyper blir 

därmed:    

 Icke-finansiella företag (1) – företag som innehar aktier i andra företag som dock 

inte är investment företag.  

 Institutioner (2) – pensionsfonder, fondbolag, försäkringsbolag samt stiftelser.  

 Investmentföretag (3).  

 Stat och kommun (4). 

 Familj (5) – Alla företag som kontrolleras av privatpersoner eller familjer samt 

familjekontrollerade sfärer såsom Wallenbergs- eller Lundbergssfären (jmf 

Agnblad et al., 2002). 

 Sfärer (6) – ej familjeägda. 

 Finansiella företag (7) – inkluderar kategorierna (2), (3) och (6).  

 

Dessa ägartyper mäts genom att undersöka hur stor del av rösterna de olika ägartyperna 

har bland de fem största ägarna. Dessutom väljer vi att undersöka vilken ägartyp som är 

den största ägaren i respektive företag. Detta medför att vi kan göra tester dels beroende 

på hur stor ägarandel de olika ägartyperna har samt dels om det finns någon skillnad i 

utdelningsnivån beroende på vilken ägartyp som är den största ägaren, alltså jämföra 

utdelningar i företag med olika ägartyper som största ägare. 

 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Vi har även tagit hänsyn till andra variabler som kan tänkas ha en inverkan på företags 

utdelningsnivå. På så sätt säkerställer vi att det verkligen är våra oberoende variabler som 

förklarar sambanden.   

 
Storlek 

Då det kan finnas en risk att företagets storlek är det som avgör utdelningsnivån väljer vi 

att inkludera en storleksvariabel i vår modell. Enligt Fahrina (2003) är det möjligt att 
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storlek är en viktig faktor vad gäller utdelning vilket även styrks av Mancinelli och 

Ozkan (2006) som menar att storlek är positivt relaterad till utdelning. Det finns en rad 

olika sätt att definiera storlek på och vi har valt företagets totala intäkter (omsättning) 

som storleksvariabel.  

 

Bransch 

För att säkerställa att det inte är en viss branschtillhörighet som påverkar vår beroende 

variabel (egentligen blir frågan här om vissa branscher har mer utdelningar jämfört andra 

branscher) kommer vi att låta branschvariabler vara med i våra multipla regressions-

modeller. Bransch som kontrollvariabel tas med då många studier funnit samband på att 

bransch kan ha en viss inverkan på utdelningspolicyn (Fahrina, 2003). Vår branschin-

delning har gjorts utifrån OMX:s klassificering (OMX, 2007 [www]) som vi sedan kodat 

om till siffror enligt följande:  

 Informationsteknologi (1) 

 Energi (2) 

 Material (3) 

 Industrivaror och tjänster (4) 

 Sällanköpsvaror och tjänster (5) 

 Dagligvaror (6) 

 Hälsovård (7) 

 Finans och fastighet (8) 

 Telekomoperatörer (9) 

 

4.4 Värderingsaspekter av empiriska data 

4.4.1 Undersökningens trovärdighet 

Vi har tidigare behandlat operationaliseringen, det vill säga översättningen av teoretiska 

begrepp till empiriskt mätbara storheter. Det är för studien viktigt att de teoretiska och 

empiriska begreppen stämmer väl överens och att de empiriska begreppen mäts rätt för 

att uppnå validitet (Andersen, 1998; Holme & Solvang, 1997; Rosengren & Arvidson, 

2002). De hypoteser som har diskuterats fram härleds från den referensram som byggts 
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upp. För att säkerställa vår studies validitet har vi lagt stort fokus på operationaliseringen 

av våra variabler där vissa val även styrks av andra studier inom ämnet. Anledningen till 

att vi valt att undersöka företags utdelning för 2005 är för att vi ska kunna utgå från fast-

ställda utdelningar istället för föreslagna utdelningar och på så sätt öka studiens tillförlit-

lighet. För att öka trovärdigheten ytterligare har vi testat våra variabler på olika sätt. Dels 

genom att exempelvis undersöka varje ägartyps totala andel bland de fem största ägarna 

och dels vilken ägartyp som är den största. Genom att vi testar våra variabler på flera 

olika sätt blir våra statistiska mätningar mer robusta.  

 

Eftersom både Ägarna och Makten samt Börsguide anses innehålla tillförlitlig informa-

tion finns det ingen anledning att ifrågasätta trovärdigheten av materialet som ligger till 

grund för våra empiriska data. Detta eftersom dessa källor har hämtat informationen från 

oberoende källor såsom årsredovisningar och Värdepapperscentralen (VPC). Vi anser 

också att vår studies trovärdighet ökar då vi använder oss av generellt accepterade 

kontrollvariabler med syfte att eliminera lite av variationen i testerna för att på så sätt 

säkerställa att resultaten inte avgörs av andra variabler som inte ingår i syftet. Genom att 

vi även tar hänsyn till andra aspekter blir undersökningens resultat mer tillförlitliga. 

Eftersom osäkerheten ökar ju mer den ursprungliga populationen minskas är vår 

förhoppning att genom en totalundersökning av de noterade bolagen på 

Stockholmsbörsen öka tillförlitligheten i vår undersökning. 

 

För att uppnå hög reliabilitet har vi även kontrollerat att vi kodat och registrerat våra data 

på ett korrekt sätt. Detta har gjorts genom stickprov för att undersöka att våra data är 

korrekt inmatad. Vid inmatningen av våra data har vi även kontrollerat varandra för att 

minimera risken för fel. I och med att undersökningens data baseras på faktiska siffror, 

från årsredovisningar, Ägarna och Makten samt Börsguide ökar tillförligheten då vi inte 

kunnat påverka och feltolka insamlat material på samma sätt som kan göras vid intervjuer 

eller enkäter. Genom att våra insamlade rådata är pålitliga har vi kunnat mäta det som vi 

verkligen avser att mäta. 
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4.4.2 Bortfallsanalys 

En bortfallsanalys har gjorts för att säkerställa att det inte finns någon skillnad beträf-

fande de undersökta företagen och de som inte varit tillgängliga för närmare granskning. 

Mer konkret, detta görs för att utesluta att de undersökningsobjekt där data inte kunnat 

samlas in för alla variabler inte har haft en signifikant påverkan på våra slutsatser. Det 

externa bortfallet av vårt urval har uppgått till 17 stycken företag (6.8 %) av urvalet på 

250 företag. De totala undersökta företagen blev alltså 233 stycken. Anledning till att 

dessa fallit bort är bland annat på grund av att företagen blivit uppköpta eller avnoterade 

under 2006 vilket medfört att årsredovisningarna för 2006 inte varit tillgängliga för oss. 

Vi har därmed inte fått tag på nödvändig data för vår beroende variabel, det vill säga den 

fastställda utdelningen för 2005.  

 

Vad gäller det externa bortfallet har vi, trots ett relativt litet bortfall på endast 6.8 procent, 

valt att genomföra en bortfallsanalys. För att undersöka skillnaderna gjordes en bortfalls-

analys på företagens marknadsvärde och bransch. Då företagens marknadsvärde inte är 

normalfördelad gjordes ett Mann-Whitney U-test som visade att det inte förelåg någon 

signifikant skillnad mellan de undersökta företagen och bortfallet (tabell 4.2). För 

branschtillhörigheten gjordes ett Chi-två test där Fisher´s exakta test visade ett ej signifi-

kant resultat för branschtillhörigheten (tabell 4.3). Fisher´s exakta test gjordes eftersom 

det fanns celler som hade en förväntad frekvens som understeg 5.0. Bortfallsanalyserna 

visar alltså på att våra statistiska resultat inte blir missvisande på grund av vårt bortfall.  

 

Tabell 4.3 - Bortfallsanalys fördelat på marknadsvärde 
 Antal Medelvärde 

Undersökta företag 233 126.46 
Bortfall 17 112.38 
Total 250   
    
Mann-Whitney U-test: Ej signifikant 
(0.438)     
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Tabell 4.4 - Bortfallsanalys fördelat på bransch   
  Antal undersökta Antal bortfall Undersökta % Bortfall %

IT 57 8 87.7 12.3
Energi 3 0 100.0 0
Material 12 1 92.3 7.7
Industrivaror o. tjänster 58 3 95.1 4.9
Sällanköpsvaror o. tjänster 27 1 96.4 3.6
Dagligvaror 6 0 100.0 0
Hälsovård 24 2 92.3 7.7
Finans o. fastighet 43 1 97.7 2.3
Telekomoperatörer 3 1 75.0 25.0
Total 233 17 93.2 6.8
    
Fisher´s Exakta Test: Ej signifikant (0.379)        

 

Vi har även haft ett internt bortfall på tre företag (1.3 %), av totalt 233 företag, vad gäller 

det interna ägandet. Det interna bortfallet har uppstått på grund av att vi inte fått fram 

uppgifter angående företagens styrelse och ledning för år 2005. Då det interna bortfallet 

är obetydligt anser vi att det inte är nödvändigt att göra en bortfallsanalys på dessa 

eftersom bortfallet inte påverkar resultatet av våra genomförda tester. 

 

4.5 Analysmetoder  

Genom vår analys försöker vi hitta relationer och samband, samt tolka trovärdigheten hos 

de samband som vi finner. Vi har statistiskt bearbetat våra insamlade data i datorpro-

grammen SPSS, EViews och Excel. Beroende på vilken typ av data vi ska analysera kan 

analysmetoden variera. Nedan redogörs för de statistiska test och analyser som vi 

kommer att använda oss av vid bearbetningen av vårt empiriska material.  

 

Test för att undersöka huruvida en variabel är normalfördelad 

För att undersöka om vår beroende variabel är normalfördelad använder vi oss av 

Shapiro-Wilks test. Detta betyder att om resultatet av testet är signifikant får hypotesen, 

om att variabeln är normalfördelad, förkastas. (Statsoft, 2007 [www]) Då normalfördel-

ning av den beroende variabeln är en avgörande faktor för vilka tester som det ges 

möjlighet att genomföra väljer vi att belysa detta redan här.  
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Tabell 4.5 – Test av normalfördelning   
  Frihetsgrader Shapiro-Wilk Signifikans 
Utdelning i relation 233 0.641 0.000 
till omsättning       

 
 

Enligt detta test om normalfördelning kan vi konstatera ett signifikant resultat vilket 

betyder att vi får förkasta hypotesen om att variabeln är normalfördelad. Vi låter nedan-

stående histogram förtydliga. 
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Figur 4.1 – Histogram över den beroende variabeln 

 

Även om figur 4.1 inte exakt visar vilka utdelningar företag har gjort så kan vi konstatera 

en viktig sak. När man mäter mängden utdelning så är det oundvikligt att stöta på det 

faktum att vissa företag inte kommer att göra några utdelningar över huvudtaget vilket 

leder till att de får ett nollvärde (84 stycken). Detta får som effekt att medelvärdet 

kommer att sjunka drastiskt och föga överraskande resultera i att variabeln inte är 

normalfördelad. Detta konstaterande kommer att ha effekt på de fortsatta valen av 

analysmetoder. 

 

Test för att undersöka skillnaden mellan två grupper  

För att testa skillnaden mellan två grupper kommer vi att använda oss av ett icke-

parametriskt test då vår beroende variabel inte är normalfördelad. Det test som vi väljer 

att genomföra är Mann-Whitney U. Detta test undersöker huruvida två variabler kommer 
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från samma population. Noll-hypotesen i detta test är att båda variablerna är hämtade från 

samma population, det vill säga att det inte finns någon skillnad mellan grupperna. 

(Aronsson, 1999) Kan ett signifikant svar utläsas kan vi däremot konstatera att det finns 

skillnad mellan grupperna. 

 

Test för att undersöka skillnaden mellan fler än två grupper 

För att testa skillnaden i medelvärden mellan flera oberoende variabler används 

vanligtvis en variansanalys (Anova). Då vi redan har konstaterat att den beroende 

variabeln inte är normalfördelad görs istället denna typ av analys med det icke-paramet-

riska Kruskal-Wallis testet. (Djurfeldt et al. 2003) Testet används även då det är osäkert 

om spridningen är lika stor inom grupperna. Genom Kruskal-Wallis test kan vi jämföra 

skillnaderna mellan medianerna för fler än två grupper. (Wahlgren, 2005) 

 

Riktning och styrkan i ett samband (bivariat) 

För att testa om två variabler på kvotnivå har ett samband väljer vi att använda oss av en 

korrelationsanalys. Analysen undersöker alltså hur stor del av variationen i y som kan 

föras tillbaka på x. Då vi har kunnat konstatera att den beroende variabeln inte är normal-

fördelad görs ett icke-parametriskt test i form av Spearmans rangkorrelation. Koeffi-

cienten är mått på styrkan av variablernas samband och anger dess positiva eller negativa 

riktning. (Wahlgren, 2005) 

 

Multivariata regressionsmodeller 

Tobit-modellen 

Då den beroende variabeln i vårt datamaterial inte är normalfördelad hade det inte gett 

studien speciellt mycket trovärdighet att göra en regression baserad på minsta kvadrat-

metoden (jämför multipel linjär regression). I enlighet med exempelvis Mancinellini och 

Ozkan (2006), som också undersöker en utdelningsvariabel, väljer vi istället att använda 

oss av en alternativ regressionsmodell i form av en Tobit-modell. Modellen censurerar 

nollvärdena (företag med inga utdelningar) eftersom dessa inte går att observera. Detta 

görs genom att ta fram skattningar av det ”sanna” värdet på våra nollobservationer som 

substitut av de observerade värdena genom en sannolikhetsberäkning. (Gujarati, 1995) 
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De nollvärden som uppstår skapar därmed en normalfördelningskurva som fortsätter på 

andra sidan av y-axeln. Med denna modell kan vi analysera variationen i utdelningarna 

genom att lägga till fler oberoende variabler. Denna modell kan uttryckas matematiskt på 

följande sätt: 

 

Yi = ß1 + ß 2X2i + u2i  om variabeln > 0 

 = 0, annars 

 

Binary logistic regression 

Då vi har ett stort antal företag som väljer att inte göra någon utdelning vill vi också testa 

en modell som antar en kategorivariabel som beroende variabel. Med hjälp av denna 

regression kan vi alltså använda oss av flera oberoende variabler för att bedöma 

sannolikheten för att få ett visst värde. Vi kan i och med det bedöma sannolikheten för 

om ett företag väljer att göra utdelningar eller ej. 
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5. Ägandets påverkan på utdelningar i Sverige 

 följande kapitel analyserar vi sambanden mellan ägande och utdelningar i svenska 

företag. Analysen baseras på bivariata och multipla hypotesprövningar där 

resultaten presenteras med hjälp av diagram och tabeller för att ge en tydligare bild. 

Resultaten av vår undersökning analyseras och kommenteras utifrån den teoretiska 

referensram som ligger till grund för vår studie. 

5.1 Deskriptiv data 

Vi har funnit att 20.2 procent av de svenska företagen som är noterade på 

Stockholmsbörsen har en ägare som innehar majoritetskontroll, det vill säga att de har 

över 50 procent av rösterna i företaget. I jämförelse med Mancinellini och Ozkan (2006) 

resultat av italienska företag visar detta på att Sverige inte har en lika hög grad av kon-

centrerat ägande som Italien. Detta kan hänföras till resonemanget i inledningen av 

studien att Sverige inte har ett lika koncentrerat ägande som övriga kontinentaleuropeiska 

länder baserat på den mätning vi har gjort.  

 

Som kan utläsas av figur 5.1 har vi funnit att 59.2 procent av företagen i vårt urval har en 

familjeägare som största ägare. En anledning till att majoriteten av företagen har familj 

som största ägare kan vara att vi, i enlighet med Agnblad (2001), valt att inkludera 

familjesfärer i denna kategori. De finansiella företagen är största ägare i 27.9 procent av 

de undersökta företagen medan de icke-finansiella företagen endast är den största 

ägartypen i 11.6 procent av de undersökta företagen. Statligt ägande innehar det största 

ägandet i enbart 1.3 procent av de svenska företagen. Att familjeägare majoritetiskt sätt är 

den största ägartypen kan jämföras med Thomsen och Pedersens (2000) resonemang att 

familjeägda företag värderar kontroll högt i jämförelse med andra ägartyper. Även om 

man slår ihop de fem största ägarnas andel får ägartypen samma rangordning. Dock så 

minskar den största totala ägartypen något vad gäller familj och icke-finansiella företag 

medan finansiella företag ökar något (se figur 5.1). 

 

I 
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Figur 5.1 – Största ägartyp 
 

5.2 Bivariat hypotesprövning 

Utdelning och ägarkoncentration 

Syftet med vår första hypotes är att påvisa ett samband mellan koncentrerat ägande och 

utdelning. Vår föreställning utifrån den teoretiska referensramen är att ett högre 

koncentrerat ägande medför lägre utdelningar. För att testa hypotesen har vi använt oss av 

ett bivariat test för att se rangkorrelationen samt Mann-Withney U-test. 

 

Tabell 5.1 - Rangkorrelation ägarkoncentration   
     Ägarkoncentration 
Utdelning i relation till  Korrelationskoefficient  0.286 
omsättning Signifikans  0.000** 
 N  233 
Utdelning i relation till  Korrelationskoefficient  0.291 
börsvärde Signifikans  0.000** 
 N  233 
** Starkt signifikant på 5 % -nivå 

 

Detta test visar att det finns ett signifikant samband mellan ägarkoncentration och utdel-

ningar (0.000) vilket kan utläsas i tabell 5.1. Vår härledda hypotes som stöds av bland 

annat Pajuste (2004), Jensen (1986) samt Mancinelli och Ozkan (2006) antyder att ett 

ökat koncentrerat ägande påverkar utdelningarna negativt. Vårt resultat visar istället på 

det motsatta, det vill säga att högre ägarkoncentration leder till en högre grad av utdel-

ningar. Vårt antagande att ett koncentrerat ägande skulle leda till att minoriteten blir 

57,9

30

1,3
10,7

0
10
20
30
40
50
60
70

Icke-
finansiella

företag

Stat och
kommun

Familj Finansiella
institutioner

Ägartyp

Pr
oc

en
t

Största ägartyp Största totala ägartyp 



Ägandets påverkan på utdelningar i Sverige 

- 35 - 

exproprierad då starka ägare skulle utnyttja sin makt för att få fördelar på annat sätt än 

genom utdelningar enligt La Porta et al. (2000) samt Gugler och Yurtoglu (2003) verkar 

inte stämma på den svenska kontexten.  

 
Vidare analys på detta område gjordes genom att jämföra utdelningarna i de företag som 

har en ägare som innehar mer än 50 procent av rösterna med företag som inte har det. För 

att jämföra de två grupperna gjordes ett Mann-Withney U-test. 

 
                    Tabell 5.2 - Största ägare: Kontrollmajoritet   

  Största ägare N Mean rank Sig. 
Utdelning i relation  < 50 % 186 108.78  
till omsättning > 50 % 47 149.52  
   0.000** 
    
Utdelning i relation  < 50 % 186 109.50  
till marknadsvärde > 50 % 47 146.69  
    0.001** 

      ** Starkt signifikant på 5 % -nivå 

 
 
Även detta test visade starka signifikanta svar (0.000 samt 0.001). Resultaten visar på att 

företag med en ägare som innehar mer än 50 procent av rösterna gör signifikant mer 

utdelningar än övriga företag (se tabell 5.2). Detta resulterar i att vår första hypotes om 

att koncentrerat ägande leder till en lägre grad av utdelning får omvärderas vad gäller 

antagandet att företag med ett koncentrerat ägande skulle utnyttja minoriteten genom att 

dela ut mindre resurser.  

 

Samma svar fås även då företag där de fem största ägarna har över 50 procent av rösterna 

jämförs med dem som inte har det (se tabell 5.3). Alltså, detta tyder på att vid allt annat 

lika leder ett mer koncentrerat ägande till högre utdelningar vilket testernas signifikans 

påvisar. Dock så skulle det även kunna tyda på en U-formad relation. 
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                  Tabell 5.3 - Totalt ägande: Kontrollmajoritet 
  Fem största ägare N Mean rank Sig. 
Utdelning i relation  < 50 % 109 102.94  
till omsättning > 50 % 124 129.36  
   0.002** 
    
Utdelning i relation  < 50 % 109 103.35  
till marknadsvärde > 50 % 124 129.00  
    0.003** 

      ** Starkt signifikant på 5 % -nivå 

 

Utdelningar och internt ägande 

Genom vår andra hypotes vill vi testa om det finns ett negativt samband mellan internt 

ägande och utdelning. Hypotesen har testats genom Spearmans rangkorrelation samt 

Mann-Withney U-test. Denna hypotes har härletts främst genom att interna ägare kan 

expropriera övriga ägare genom exempelvis högre ersättning istället för utdelning. Enligt 

Pajuste (2004), Short et al. (2002) och Rozeff (1982) tenderar utdelningarna att vara lägre 

om företagsledningen eller styrelsen innehar en ägarandel i företaget. Det antas därför att 

de vill använda mer resurser till investeringar istället för att genomföra utdelningar. 

 

Inledningsvis väljer vi att testa rangkorrelationen mellan internt ägande och företagets 

benägenhet att göra utdelningar. Resultaten från detta test kan dock inte påvisa något 

signifikant samband (0.188 och 0.331) mellan internt ägande och utdelning (tabell 5.4). 

 

Tabell 5.4 - Rangkorrelation internt ägande   
      Internt ägande 
Utdelning i relation till  Korrelationskoefficient  0.087 
omsättning Signifikans  0.188 
 N  230 
Utdelning i relation till  Korrelationskoefficient  0.064 
börsvärde Signifikans  0.331 
 N  230 

 

Trots resultatet ovan valde vi att gå vidare med vår analys i detta avseende och delade in 

företagen i två kategorier, dels de som har internt ägande och dels de som inte har internt 

ägande för att se om resultatet förändras (tabell 5.5). Som väntat, har majoriteten av 

företagen någon form av intern representation men graden av internt ägande varierar 

betydligt. Inte heller detta icke-parametriska test visade någon signifikans (0.608 och 
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0.234) vilket tyder på att det interna ägandet inte påverkar utdelningsnivån förutsatt att 

variabeln inte får samvariera med andra faktorer. Då våra tester inte visar något samband 

mellan internt ägande och graden av utdelning indikerar detta på att vår hypotes inte är 

korrekt. 

 
                 Tabell 5.5 - Internt ägande 

  Internt ägande N Mean rank Sig. 
Utdelning i relation  Ja 184 114.40  
till omsättning Nej 46 119.89  
   0.608 
    
Utdelning i relation  Ja  184 125.70  
till marknadsvärde Nej 46 112.95  
    0.234 

 

Vi utvecklade den första hypotesen angående internt ägande då Schooley och Barney 

(1994) samt Farinha (2003) har funnit att det bör finnas en brytpunkt där det interna 

ägandet först påverkar utdelningar negativt för att sedan påverka dem positivt. Detta 

hävdar författarna är en effekt av att interna ägare blir mer inrotade i företaget och 

riskfyllda investeringsprojekt kommer leda till att de får bära en större del av agentkost-

naderna som uppstår när det interna ägandet uppnår en viss nivå. Enligt Farinha (2003) 

borde brytpunkten inträffa när det interna ägandet ligger omkring 30 procent av det totala 

ägandet medan Schooley och Barney (1994) hävdar att brytpunkten borde ligga kring 15 

procent. Med detta resonemang som grund har följande indelning gjorts (se tabell 5.6).  
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          Tabell 5.6 - Indelning av internt ägande 
 Internt ägande (%) N Mean rank Signifikans
Utdelning genom  0 46 119.89 
omsättning 0.1-9.9 57 107.28 
 10.0-19.9 25 94.84 
 20.0-29.9 27 103.15 
 30.0-39.9 18 114.06 
 40.0-49.9 18 112.72 
 50- 39 146.08 
 Totalt 230  0.038**
   
Utdelning genom  0 46 125.70 
börsvärde 0.1-9.9 57 102.79 
 10.0-19.9 25 92.52 
 20.0-29.9 27 112.33 
 30.0-39.9 18 108.11 
 40.0-49.9 18 116.33 
 50- 39 142.00 
 Totalt 230  0.039**

            ** Starkt signifikant på 5 % -nivå 

 

Som går att utläsa enligt ovanstående tabell ser vi att det finns en signifikant skillnad 

mellan grupperingarna av det interna ägandet. Det interna ägandets medelvärde vad gäller 

utdelningar visar att det finns en brytpunkt då det interna ägandet ligger mellan 10.0 och 

19.9 procent. För att förklara vårt resonemang låter vi figur 5.2 förtydliga den U-formade 

relation som finns mellan det interna ägandet och utdelning som våra test påvisar.  
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  Figur 5.2 – U-formad relation mellan internt ägande och utdelning 
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Detta bör visa på en tendens att i takt med att det interna ägandet ökar, efter att det nått en 

viss nivå, så får företagsledningen bära en större del av de agentkostnader som uppstår 

vilket medför att de då är mer villiga att göra utdelningar. Detta indikerar på att 

hypotesen är korrekt vilket även tyder på en kongruens med Schooley och Barneys 

(1994) resultat. 

 

Utdelningar och finansiella företag som ägare 

Vår tredje hypotes berör antagandet att finansiella företag som ägare och företags utdel-

ningar har en positiv relation. Enligt Hedlund et al. (1985), Short et al. (2002), Anderson 

et al. (2003) och Kettler (1997) bör institutionella investerares syfte med aktieägarin-

nehav vara att generera så hög avkastning som möjligt eftersom de anses ha kortsiktiga 

vinstintressen. Att det institutionella ägandet innebär högre utdelningar kan alltså ha sin 

förklaring inom agent-principal problematiken. 

 

Detta samband undersöks först genom en rangkorrelation där vi testar de finansiella 

företagen tillsammans samt att bryta ut dem i tre kategorier; institutioner, investment-

företag samt sfärer. Detta har mätts genom att undersöka den procentandel dessa 

ägartyper har bland de fem största ägarna. 

 
 Tabell 5.7 - Rangkorrelation totalt ägande: Finansiella företag 

    Institutioner Investment Sfär (ej familj) 
Finansiella 

företag
Utdelning genom 
omsättning  

Korrelations-
koefficient -0.101 -0.157 0.150 -0.121

 Signifikans 0.123 0.016** 0.022** 0.066*
 N 233 233 233 233
Utdelning genom 
börsvärde  

Korrelations-
koefficient -0.09 -0.162 0.206 -0.085

 Signifikans 0.189 0.014** 0.002** 0.197
 N 233 233 233 233

   ** Signifikant 5 % -nivå 
   *   Svagt signifikant 10 % -nivå 
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Tabell 5.7 visar att när ägandet inkluderar alla tre finansiella investeringstyperna har 

denna ägartyp ett svagt signifikant samband med utdelningsnivån (0.066)7. Det är 

anmärkningsvärt att notera att korrelationskoefficienten är negativ vilket innebär att det 

finns ett negativt samband mellan utdelningar och finansiella företag som ägare. Mer 

konkret, i takt med att det finansiella företagsägandet ökar så minskar utdelningarna. 

Detta säger alltså emot vår hypotes om att det skulle finnas ett positivt samband mellan 

finansiellt ägande och utdelningar. 

 

Vi valde även att genomföra ett test där vi delade upp de finansiella företagen i de tre 

kategorierna; institutioner, investment samt sfärer vilket belyses i tabell 5.7. Institutioner 

har en negativ korrelationskoefficient till utdelningar, dock kunde inga signifikanta 

resultat påvisas (0.123 och 0.189). Investmentbolag visade en stark signifikans (0.016 

och 0.014) och även de hade en negativ korrelationskoefficient vilket betyder att där 

ägandet ökar i form av investmentbolag så minskar utdelningsnivån. Avslutningsvis 

kontrollerades sfärer där utdelningsnivån var positiv och ett starkt signifikant samband 

(0.022 och 0.002) kunde noteras. Det vill säga, i takt med att ägandet ökar i form av 

sfärer så ökar benägenheten till utdelningar. Det är värt att poängtera att även detta test är 

bivariat och inte tar hänsyn till några andra faktorer. Vi har försökt att stärka trovär-

digheten genom att eliminera den inverkan som storleken på företaget har. Dock finns det 

även en möjlighet att företag i olika branscher delar ut olika mycket. Detta kommer att 

kontrolleras senare i kapitlet genom de multivariata testen. Det vi kan uttala oss om från 

denna analys är att finansiellt ägande har en viss påverkan på utdelningsnivån.  

 

Utdelningar och icke-finansiella företag som ägare 

Enligt Kettler (1997) väljer icke-finansiella ägare att prioritera investeringar som främjar 

långsiktiga mål framför att göra utdelningar. Således antog vi att i takt med att detta 

ägande ökar skulle utdelningarna minska till förmån för exempelvis mer investeringar 

                                                 
7 Att acceptera en konfidensgrad på 90 procent innebär att vi kan påvisa ett svagt signifikant samband, 
dock löper vi en risk på tio procent att vår skattning blir fel. Att använda sig av en konfidensgrad på 90 
procent innebär alltså att hypoteserna inte förkastas när ett svagt signifikant samband kan påvisas. 
(Djurfeldt et al., 2003) Valet att acceptera signifikanta samband vid en konfidensgrad på 90 procent styrks 
av tidigare studier på området gjorda av bland annat Gugler och Yurtoglu (2003) samt Georgen et al. 
(2005). 
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och diversifiering et cetera. Hypotesen har testats genom en rangkorrelation (se tabell 

5.8).  

 
 Tabell 5.8 - Rangkorrelation totalt ägande: Icke-finansiella företag 

      
Icke-finansiella 

företag 
Utdelning genom Korrelationskoefficient  -0.025 
omsättning Signifikans  0.701 
 N  233 
Utdelning genom  Korrelationskoefficient  -0.027 
börsvärde Signifikans  0.680 
 N  233 

 
 
Testet visade inget signifikant samband (0.701 och 0.680) vilket indikerar på att 

hypotesen inte är korrekt. Det verkar således inte finnas något samband i att ju högre grad 

av icke-finansiellt ägande desto mindre utdelningar.   

  
Utdelningar och familjeägare 

I och med att familjeägare har långsiktiga mål med sitt innehav samt ett möjligt högt 

privatvärde av kontroll antog vi att familjeägda företag är mindre benägna att göra utdel-

ningar. För att testa vår hypotes om familjeägande har vi även här genomfört en rangkor-

relation. 

 

Tabell 5.9 - Rangkorrelation totalt ägande: Familj  
    Familj 
Utdelning genom omsättning Korrelationskoefficient 0.187 
 Signifikans 0.004** 
 N 233 
Utdelning genom börsvärde Korrelationskoefficient 0.162 
 Signifikans 0.013** 
 N 233 

               ** Starkt signifikant på 5 % -nivå 

 
I tabell 5.9 kan vi utläsa att det finns ett positivt signifikant samband (0.004 och 0.013) 

mellan utdelningar och andel familjeägande bland de fem största ägarna. Detta säger 

följaktligen emot det teoretiskt belagda antagande vi gjort i vår hypotes. Benägenheten 

till utdelning ökar alltså i grad med att familjeägandet i ett företag ökar, det vill säga att 

det finns en positiv relation. Som tidigare nämnts kan det finnas andra faktorer som kan 



Ägandets påverkan på utdelningar i Sverige 

- 42 - 

påverka resultatet och som kan ta bort lite av variationen i detta bivariata resultat. Detta 

kommer vidare att testas genom ett multivariat test för att undersöka om det finns någon 

skillnad.  

 

Utdelningar och statligt ägande 

Med resonemang från Wong et al. (2004) antogs det statliga ägandet medföra mindre 

utdelningar som en effekt av det samhällsansvar som dessa har. Vi hade därför ett 

antagande om att allokeringen av resurser avleds från utdelningar för att istället inriktas 

på långsiktiga investeringar. Även denna hypotes har testats med en rangkorrelation. 

 
Tabell 5.10 - Rangkorrelation totalt ägande: Stat  
    Statligt ägande 
Utdelning genom omsättning Korrelationskoefficient 0.065 
 Signifikans 0.322 
 N 233 
Utdelning genom börsvärde  Korrelationskoefficient 0.071 
 Signifikans 0.280 
 N 233 

 
 
Detta bivariata test kunde inte visa några signifikanta resultat (0.322 och 0.280) vilket 

kan utläsas av tabell 5.10. Det ska tilläggas att de endast var tre företag där det statliga 

ägandet blev medräknat. Därför går det inte att dra några generella slutsatser utifrån detta 

test. 

 

Utdelningar och ägarkategorier 

De avslutande bivariata testerna görs för att undersöka om det finns någon signifikant 

skillnad i utdelningsnivå beroende på vilken ägartyp som är den största ägaren. Detta görs 

genom Kruskal-Wallis test. Nedanstående test visar om benägenheten till utdelning är 

beroende på vilken ägartyp som är den största ägaren. 
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         Tabell 5.11 - Största ägare 
 Största ägare N Mean rank Signifikans
Utdelning genom Icke-finansiella 27 121.796 
omsättning Stat och kommun 3 152.500 
 Familj 138 121.982 
 Finansiella 12 102.790 
 Totalt 233  0.184
   
Utdelning genom Icke-finansiella 27 124.463 
börsvärde Stat och kommun 3 151.833 
 Familj 138 120.772 
 Finansiella 65 104.280 
 Totalt 233  0.254

 

Utifrån tabell 5.11 kan vi utläsa att det inte finns någon signifikant skillnad (0.184 och 

0.254) i utdelningarna beroende på vilken ägartyp som är den största ägaren. Vi testar 

också, som även tidigare gjorts, att bryta ut de finansiella företagen till tre kategorier. 

Nedanstående tabell sammanfattar resultatet i detta test. 

 
         Tabell 5.12 - Största ägare 

 Största ägare N Mean rank Signifikans
Utdelning genom Icke-finansiella 27 121.796 
omsättning Institutionella 26 97.115 
 Investment 27 83.944 
 Stat och kommun 3 152.500 
 Familj 138 121.982 
 Sfär 12 157.500 
 Totalt 233  0.008**
   
Utdelning i relation  Icke-finansiella 27 124.463 
till börsvärde Institutionella 26 95.115 
 Investment 27 84.352 
 Stat och kommun 3 151.833 
 Familj 138 120.772 
 Sfär 12 169.000 
 Totalt 233  0.002**

          ** Starkt signifikant på 5 % -nivå 
 

Tabell 5.12 visar att när vi delat upp de finansiella företagen så finns det en signifikant 

skillnad (0.008 och 0.002) mellan grupperna beroende på vilken ägartyp som är den 

största ägaren. Resultatet tyder på att det är sfärerna som väljer att göra mest utdelningar 

medan investmentbolagen är de som gör minst utdelningar. Intressant att notera är att 
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statligt ägande får ett högt värde, men då det endast finns tre observationer från denna 

ägartyp kan tillförlitligheten ifrågasättas. Mest uppseendeveckande får ändå anses vara 

ägartyperna institutionella samt investmentbolag som är de kategorier där det sker minst 

utdelningar, vilket går isär med vårt antagande. 

 
Avslutningsvis väljer vi även att kontrollera resultaten i den första tabellen (5.11) genom 

att undersöka huruvida svaren varierar om vi slår ihop de fem största ägarna och sedan 

ser vilken ägartyp som är störst.  

 
         Tabell 5.13 - Största ägare 

 Största ägare N Mean rank Signifikans
Utdelning i relation  Icke-finansiella 25 110.40 
till omsättning Stat och kommun 3 152.50 
 Familj 135 121.46 
 Finansiella 70 109.24 
 Totalt 233  0.437
   
Utdelning i relation  Icke-finansiella 25 114.44 
till marknadsvärde Stat och kommun 3 152.50 
 Familj 135 121.46 
 Finansiella 70 109.24 
 Totalt 233  0.611

 
 
Vi kan alltså utläsa att resultaten i tabell 5.13, i enlighet med den första kategorianalysen, 

inte ger några signifikanta svar (0.437 och 0.611) och därmed finns det ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna.  

 

I de multivariata testen har vi valt att inte testa de finansiella företagen som en variabel då 

de bivariata testen tyder på att de separerade finansiella företagen (insitutionella, 

investment och sfärer) får olika resultat vad gäller koefficienternas riktning. 

 

5.3 Multivariat hypotesprövning 

Studiens första multipla regressionsmodell är en Tobit-regression med totala utdelningar 

som beroende variabel. Vår skapade modell har en förklaringsgrad på 66.23 procent 

vilket innebär att 66.23 procent av variationen i utdelning förklaras av variablerna i vår 
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modell. Modellen visar att alla våra variabler med undantag från internt ägande är signi-

fikanta. Kontrollvariabeln omsättning visar ett på förhand befarat fenomen, det vill säga 

att företags utdelning har en positiv relation till företagets omsättning. De branscher vi 

har lagt med i modellen som kontrollvariabler förklarar också variationen i vår beroende 

variabel då samtliga branschvariabler är signifikanta. Dock så är branschen dagligvaror 

endast signifikant om man acceptera en signifikansnivå på 90 procent. Även ägarkoncent-

ration visar en positiv relation till den beroende variabeln och stärker därmed resultaten 

som de bivariata testerna visat.  

 
Tabell 5.14 
Beroende variabel: Total utdelning    
Metod: Tobit regression (censurerad)   
      
Oberoende variabel  Koefficient Standardfel Z-värde Signifikansvärde
Omsättning   0.039341 0.003185 12.35326 0.0000
Ägarkoncentration    97411.73 15955.85 6.105080 0.0000
Bransch: Dagligvaror*   -1660344 868406.5 -1,911944 0.0559
Bransch: Energi*   -2264798 1004754.0 -2,254082 0.0242
Bransch: Finans*   -1568995 729546.5 -2.150644 0.0315
Bransch: Hälsovård*   -2914689 786748.5 -3.704727 0.0002
Bransch: Industrivaror*   -2453748 718163.9 -3.416696 0.0006
Bransch: IT*   -2600155 743680.6 -3.496333 0.0005
Bransch: Material*   -2354439 793636.9 -2.966645 0.0030
Bransch: Sällanköpsvaror*   -2231773 750869.9 -2.972250 0.0030
Totalt ägande: Familj   -95619.95 15544.28 -6.151457 0.0000
Totalt ägande: Icke-finansiellt   -94756.82 16371.76 -5.787823 0.0000
Totalt ägande: Institutionellt    -86329.78 18019.54 -4.790899 0.0000
Totalt ägande: Investment   -103117.80 18482.96 -5.579075 0.0000
Totalt ägande: Sfär   -77663.03 16918.42 -4.590443 0.0000
Internt ägande   6304.865 4719.763 1.335843 0.1816
Konstant   1543617 793202.1 1.946058 0.0516

        
*Dummyvariabel, dvs. 1 om sant annars 0     
        
Förklaringsgrad:   66.23%     
Vänstercensurerade 
observationer  83 

Högercensurerade 
observationer 0 

Ocensurerade observationer  147 Totala observationer 230 
 

Våra ägartyper bör jämföras med varandra för att vi ska kunna uttala oss om dessa. I 

modellen är de beskrivna som den totala andelen ägande dessa ägartyper har bland de 

fem största ägarna. Då vi har en negativ koefficient bör resultatet tolkas som den ägartyp 
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som minskar utdelningarna minst i förhållande till konstanten. Den ägartyp som ökar de 

totala utdelningarna mest är sfärer och institutionella företag. Detta visar på en skillnad 

mot de bivariata testerna och gör att resultaten liknar de resonemang som fördes i den 

teoretiska delen av studien. Familjeägande och icke-finansiella företags ägande ligger 

ungefär på samma nivå vilket antogs teoretiskt. Anmärkningsvärt är att 

investmentföretagen är den kategori som delar ut minst. Avslutningsvis kan vi konstatera 

att några signifikanta resultat angående det interna ägandet inte kunde påvisas vilket 

stärker resultaten från de bivariata testerna att det finns en brytpunkt angående utdelning 

och internt ägande. 

 

Ett problem som kan uppstå vid multivariata regressionsmodeller är fenomenet som 

benämns multikollinearitet. Det vill säga att det finns ett samband mellan de oberoende 

variablerna som i sin tur reflekterar förändringen i den beroende variabeln. I vårt fall har 

vi bland annat ett positivt samband mellan ägarkoncentration och familjeägande och ett 

negativt samband mellan de institutionella ägare och ägarkoncentration.8 Multikolli-

nearitetseffekten i denna modell har sitt ursprung i att ägartypsvariablerna följaktligen 

reflekteras i ägarkoncentrationen, det vill säga det sammanlagda ägandet i modellen är 

ägartyperna. Dessutom så finns det en samvariation mellan ägartyperna, när den ena 

variabeln ökar så bör detta reflekteras i en minskning i en annan variabel. En riktlinje 

angående multikollinearitet säger att om korrelationskoefficienten mellan de oberoende 

variablerna är mindre än 0.8 så bör det inte finnas så stora problem med 

multikollineariteten. Dock så är detta inte en garanti för att undvika problemet. (se 

exempelvis Morrow-Howell, 1994) Då vår studies högsta korrelationskoefficient mellan 

de oberoende variabler är 0.6999 bör detta indikera på att problemet inte uppstår i våra 

multivariata modeller. Trots detta har vi ändå valt att ta hänsyn till denna problematik 

genom att testa alla oberoende ägarvariabler var för sig (se tabell 5.15) för att undersöka 

om resultaten skiljer sig åt mellan modellerna. Det behöver dock inte nödvändigtvis vara 

multikollinearitetseffekten som förändrar resultaten, vilket gör att vi inte kan förkasta 

någon av våra multivariata modeller, utan testet görs då vi hoppas på mer robusta resultat.  

                                                 
8 Se appendix I. 
9 Se appendix I. 
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Tabell 5.15  
 

 

Regression 1 Regression 2 Regression 3 Regression 4 Regression 5 Regression 6 Regression 7 
        
Variabler Koeff. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig. Koef. Sig.
Dagligvaror* -3392803 0.0001 -3466024 0.0001 -3491739 0.0001 -3497573 0.0001 -3523879 0.0001 -3381022 0.0002 -3665535 0.0000
Energi* -3773412 0.0004 -3983179 0.0002 -3865859 0.0003 -3871857 0.0003 -3875495 0.0003 -3765077 0.0004 -3681130 0.0000
Finans* -3009419 0.0001 -3114095 0.0000 -3102982 0.0000 -3110554 0.0000 -3099038 0.0000 -3089040 0.0000 -3197693 0.0000
Hälsovård* -4509799 0.0000 -4697031 0.0000 -4670805 0.0000 -4687711 0.0000 -4668555 0.0000 -4636345 0.0000 -3697452 0.0000
Industrivaror* -3869183 0.0000 -3960434 0.0000 -3931392 0.0000 -3934959 0.0000 -3924140 0.0000 -3925331 0.0000 -3865786 0.0000
IT* -4185256 0.0000 -4354765 0.0000 -4352555 0.0000 -4367680 0.0000 -4357581 0.0000 -4340624 0.0000 -3677583 0.0000
Material* -3865358 0.0000 -4000908 0.0000 -3991793 0.0000 -4002735 0.0000 -4003469 0.0000 -3987037 0.0000 -3865751 0.0000
Sällanköpsvaror* -3859548 0.0000 -3955944 0.0000 -3943884 0.0000 -3947144 0.0000 -3937584 0.0000 -3917212 0.0000 -3627946 0.0000
Omsättning 0.044387 0.0000 0.044491 0.0000 0.043753 0.0000 0.043584 0.0000 0.043594 0.0000 0.043229 0.0000 0.039331 0.0000
Konstant 2993997 0.0002 3397161 0.0000 3459628 0.0000 3501367 0.0000 3517052 0.0000 3517674 0.0000 3674917 0.0000
Ägarkoncentration 6801.762 0.1386              
Internt ägande     3955.427 0.2675            
Familj       767.4449 0.8204          
Icke-finansiellt         -1016.726 0.8803       
Institutionellt             -3091.775 0.7689     
Investment              -12019.80 0.2919   
Sfär                5327.944 0.5069
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När alla variabler får samvariera i modellen (tabell 5.14) tyder resultaten på att de 

oberoende variablerna är starkare förklaringsvariabler än kontrollvariablerna. Samtidigt 

så finns det en möjlig risk att vi uppnår multikollinearitet då ägarkoncentrationen bör 

vara korrelerad med övriga ägartypers ägande. Enligt regressionerna i tabell 5.15 kan vi 

konstatera att kontrollvariablerna är starkare förklaringsvariabler än de enskilda 

ägarvariablerna. Som kan utläsas fångar branschernas dummyvariabler upp en stor del av 

variationen i utdelningsnivån. Vi kan dock inte säga varför en bransch delar ut mer eller 

mindre. Detta betyder alltså att vi får modeller med en nästan obefintlig 

multikollinearitetseffekt samtidigt som ägarvariablerna avtar i signifikans när de inte får 

variera tillsammans (jämför den ursprungliga modellen i tabell 5.14).  

 

Tabell 5.16 åskådliggör ytterligare en Tobit-regression. Denna är samma typ av regres-

sion som tabell 5.14 fast med den skillnaden att ägartyperna är kategoriserade som 

dummyvariabler, det vill säga om den största ägaren exempelvis är en familj så får den 

”1” annars ”0”. Statligt ägande är uteslutet ur modellen. Modellen har en förklaringsgrad 

på 68.12 procent, det vill säga att variationen i den beroende variabeln kan till 68.12 

procent förklaras av vår modell. Omsättning och bransch är även här med i modellen för 

att agera som kontrollvariabler. Multikollinearitetseffekten bör inte vara något problem i 

denna modell på grund av dummyvariablerna.  
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Tabell 5.16 
Beroende variabel:  Total utdelning    
Metod: Tobit regression (censurerad)   
      
Oberoende variabel  Koefficient Standardfel Z-värde Signifikansvärde
Omsättning  0.037255 0.003393 10.97998 0.0000
Ägarkoncentration  4481.170 4545.727 0.985799 0.3242
Internt ägande*  193021.9 267709.9 0.721012 0.4709
Största ägare: Familj*  -4773602 705264.5 -6.768527 0.0000
Största ägare: Icke-finansiella*  -4844184 728726.9 -6.647462 0.0000
Största ägare: Institutionella*  -4920452 744982.4 -6.604789 0.0000
Största ägare: Investment*  -5188576 753741.2 -6.883763 0.0000
Största ägare: Sfär*  -3817267 734537.2 -5.196834 0.0000
Bransch: Dagligvaror*  -2040322 810554.9 -2.517191 0.0118
Bransch: Energi*  -2430471 949178.8 -2.560604 0.0104
Bransch: Finans*  -1925944 687695.8 -2.800575 0.0051
Bransch: Hälsovård*  -3144552 745232.3 -4.219559 0.0000
Bransch: Industrivaror*  -2694673 676645.5 -3.982400 0.0001
Bransch: IT*  -2883115 704294.3 -4.093623 0.0000
Bransch: Material*  -2671440 747861.1 -3.572107 0.0004
Bransch: Sällanköpsvaror*  -2472593 707898.4 -3.492864 0.0005
Konstant  6600296 863255.3 7.645821 0.0000

        
*Dummyvariabel, dvs. 1 om sant annars 0     
        
Förklaringsgrad:   68.12%     
Vänstercensurerade 
observationer  83 Högercensurerade obs 0 
Ocensurerade observationer  147 Totala observationer 230 
 

Återigen kan vi börja med att konstatera att kontrollvariablerna fångar upp en del av vari-

ationen i utdelningarna då dessa variabler visade signifikanta svar. Denna modell kunde 

inte heller påvisa något signifikant samband mellan utdelning och internt ägande. 

Beaktansvärt att notera är att i denna modell blev inte ägarkoncentrationen signifikant 

trots stark signifikans i övriga tester.  

 

Beträffande ägartyper så blev alla variabler signifikanta vilket tyder på att de på något 

sätt påverkar utdelningarna. Återigen blev det sfärerna som påvisade en mest positiv 

relation till utdelningar medan de övriga ägartyperna hade en likartad koefficient. 

Återigen bör det noteras att investmentföretag har den största negativa relationen till 

utdelningar. Det vi kan säga utifrån modellen är alltså att familjeägare som största ägare 

tenderar att ha högre utdelningar än företag där den största ägaren är icke-finansiella 
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företag, institutionella företag eller investmentföretag. Dock så tenderar företag med 

denna ägartyp att göra mindre utdelningar i jämförelse med sfärer. 

 

Sannolikheten till utdelning 

Då vi har kunnat konstatera att det fanns 84 företag av 250 som hade värdet 0 på 

utdelningar under 2005 bör det vara av största intresse att försöka forma en modell som 

kan uppskatta vilka faktorer som starkast kan förklara huruvida ett företag väljer att göra 

utdelningar eller ej. Detta görs genom nedanstående regression. Variablerna i de två olika 

modellerna är samma som ovan. 

 
      Tabell 5.17 - Binary logistic regresion 

    Förväntat       
   Har utdelning Andelen korrekt 
Observerat   Nej  Ja uppskattning (%) 
Har utdelning Nej 58 25 69.9   
 Ja 23 124 84.4   
 Totalt (%)    79.1   
         

 

Variabler i ekvationen B Standardfel Sig. 
Förväntat 

B värde
Ägarkoncentration -0.267 0.093 0.004 0.765
Internt ägande 0.003 0.012 0.819 1.003
Omsättning 0.000 0.000 0.003 1.000
Totalt ägande: Icke-finansiellt 0.279 0.094 0.003 1.322
Totalt ägande: Institutionellt 0.293 0.094 0.002 1.340
Totalt ägande: Investment 0.278 0.094 0.003 1.320
Totalt ägande: Familj 0.305 0.095 0.001 1.356
Totalt ägande: Sfär 0.538 0.255 0.035 1.712
Bransch: IT* -19.063 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Energi* -18.795 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Material* -18.579 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Industrivaror* -18.255 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Sällanköpsvaror* -19.200 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Dagligvaror* 2.458 22738.272 1.000 11.677
Bransch: Hälsovård* -19.936 16834.495 0.999 0.000
Bransch: Finans* -16.664 16834.495 0.999 0.000
Konstant 16.929 16834.495 0.999 22000000

        *Dummyvariabel, dvs. 1 om sant annars 0 
 

Genom vår modell kan vi med 79.1 procent sannolikhet säga vilket företag som kommer 

att göra utdelningar. Ägarkoncentrationen blev återigen signifikant fast den snarare före-

språkar att ägarkoncentrationen minskar sannolikheten för utdelningar. Internt ägande 
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kunde inte heller i denna modell visa något signifikant resultat medan kontrollvariabeln 

omsättning återigen visade på signifikanta svar vilket tyder på att omsättning ökar sanno-

likheten för utdelning. Detta för att då variabeln är signifikant bör det vid ett okänt antal 

ökningar i decimaler finnas en etta. 

 

Beträffande våra ägartyper (tabell 5.17) kan det konstateras att samtliga blev signifikanta. 

En ökning i ägandet av sfärer är det som till största delen ökar sannolikheten till 

utdelningar. Institutionellt ägande och familjeägande ligger på ungefär samma nivå vilket 

i sig kan anses vara något diffust sett till tidigare teoretiska resonemang. De som minst 

ökar sannolikheten för utdelningar är investmentföretag. Det är anmärkningsvärt att 

investmentföretag är den ägartyp som minst ökar sannolikheten till att företag gör 

utdelningar. I övrigt kan det konstateras att ingen av våra branschvariabler kunde påvisa 

något signifikant samband. Vi valde även här att testa de oberoende ägarvariablerna var 

för sig i sju olika regressioner på grund av risken för multikollinearitet. Dessa resultat 

visade endast att ägarkoncentration, internt ägande och familjeägare ökar sannolikheten 

till utdelningar då ägarvariablerna endast samvarierar med kontrollvariablerna och inte 

med varandra.10 

 

Vår tredje modell av denna typ av regression har samma modifikationer som Tobit-

regressionen ovan (tabell 5.16), det vill säga att ägartyperna är omkodade till en kategori-

variabel där vi endast mäter vilken ägartyp som är den största ägaren. Tabell 5.18 visar 

modellens resultat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
10 Se appendix II. 
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      Tabell 5.18 - Binary logistic regresion 
    Förväntat       
   Har utdelning Andelen korrekt 
Observerat   Nej  Ja uppskattning (%) 
Har utdelning Nej 60 23 72.3   
  Ja 22 125 85.0   
Totalt (%)    80.4   
         

 
Variabler i ekvationen B Standardfel Sig. Förväntat B värde
Ägarkoncentration 0.028 0.011 0.009 1.028
Omsättning 0.000 0.000 0.001 1.000
Bransch: IT* -18.708 14148.355 0.999 0.000
Bransch: Energi* -18.288 14148.355 0.999 0.000
Bransch: Material* -18.061 14148.355 0.999 0.000
Bransch: Industrivaror* -17.847 14148.355 0.999 0.000
Bransch: Sällanköpsvaror* -18.627 14148.355 0.999 0.000
Bransch: Dagligvaror* 2.277 20037.024 1.000 9.750
Bransch: Hälsovård* -19.572 14148.335 0.999 0.000
Bransch: Finans* -16.162 14148.335 0.999 0.000
Största ägare: Icke-finansiella* 18.819 5.880 0.001 150000000
Största ägare: Institutionella* 18.934 5.937 0.001 170000000
Största ägare: Investment* 18.022 5.767 0.002 67000000
Största ägare: Familj* 19.263 5.862 0.001 230000000
Största ägare: Sfär* 37.402 7729.739 0.996 18000000000000000
Internt ägande* 1.035 0.687 0.132 2.815
Konstant -3.329 14148.336 1.000 0
     
*Dummyvariabel, dvs. 1 om sant, annars 0    

 

Denna modell kan till 80.4 procent sannolikhet påvisa huruvida ett företag väljer att göra 

utdelningar eller ej. Vi kan börja med att konstatera att kontrollvariabeln bransch inte 

visade några signifikanta resultat medan resultatet visar att omsättning bör öka sannolik-

heten för utdelningar. Ägarkoncentrationen blev i denna modell positiv, det vill säga att 

den bör öka sannolikheten för ett företag att göra utdelningar. Det interna ägandet kunde 

däremot inte visa något statistiskt signifikant samband, vilket bör stärka vårt tidigare 

resonemang kring den U-formade relationen mellan internt ägande och utdelning. Beträf-

fande ägartyper kan vi utläsa att institutionella ägare, familjeägare och icke-finansiella 

företag ökar sannolikheten till utdelning på ungefär samma nivå medan investmentföretag 

ligger på en lägre nivå. Dock så visar sfärer ingen signifikans. 
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5.4 Sammanfattning av analysen 

De gjorda testerna visar att det finns en tendens till att högre ägarkoncentration har en 

positiv påverkan på utdelningar. Vi har alltså funnit att det finns ett samband, dock så var 

det tvärtemot vad vi antagit. Detta medför att hypotesen måste förkastas men vi accep-

terar således att det föreligger ett omvänt samband. Angående det interna ägandet 

förkastar vi hypotesen om att det finns ett linjärt negativt samband. Dock kan vi ge en 

empirisk indikation på hypotesen om att det finns en U-formad relation mellan internt 

ägande och utdelning. Testerna som genomförts för att undersöka sambandet mellan 

ägartyper och utdelningsnivå har visat varierande resultat vilket medför svårigheter i att 

säga något generellt om hypotesernas relevans men resultaten tyder ändå på att det finns 

ett visst samband. Dock så minskar vår förklaringsstyrka något i och med att vi fått vissa 

motsägande resultat. Vi har alltså kunnat utläsa en viss skillnad i utdelningsnivå 

beträffande ägartyperna.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 detta slutliga kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till genom vår studie 

om ägandets påverkan på utdelningar i Sverige. De reflektioner och spekulationer 

som väckts under studiens gång återfinns även. Avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt 

forskning. 

 

6.1 Ägandets påverkan på utdelningar i Sverige 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera sambandet mellan svenska 

företags ägarstruktur och ägartyper och dess påverkan på utdelningar. Utifrån det 

agentteoretiska perspektivet utformades hypoteser som testades på det empiriska 

materialet. Analysen av ägandets påverkan på utdelningar i svenska företag har baserats 

på två metoder i form av bivariata och multivariata test. Genom bivariata test har vi 

undersökt huruvida en oberoende variabel signifikant påverkar vår beroende variabel 

utdelningar. Multivariata test i form av Tobit-regression och binary logistic regression har 

genomförts för att på så sätt undersöka hur flera oberoende variabler samtidigt påverkar 

vår beroende variabel. Den generella slutsatsen som vi kan dra av vår studie är att ägar-

struktur och ägartyper har en viss inverkan på företags utdelningspolicy, vilket betyder att 

vi kan ge en empirisk indikation på relevansen av vår huvudhypotes. Våra resultat ger 

således stöd åt att det agentteoretiska perspektivet stämmer empiriskt och kan därmed 

delvis förklara ägandets påverkan på utdelning i svenska företag. 

 

Vi har funnit ett signifikant positivt samband mellan koncentrerat ägande och utdelning. 

Även regressionsmodellerna indikerar på att det finns ett starkt positivt samband mellan 

ägarkoncentration och utdelning vilket stärker vår slutsats. Det positiva sambandet våra 

resultat visar går alltså isär med många forskningsstudier som gjorts i kontinentaleu-

ropeiska länder som istället funnit ett negativt samband mellan ägarkoncentration och 

utdelning. Vi kan av ovanstående dra slutsatsen att ökad ägarkoncentration leder till 

högre grad av utdelningar. Beträffande det interna ägandet har vi funnit, precis som 

Schooley och Barney (1994) samt Farinha (2003), att internt ägande och utdelningar har 

I 
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en U-formad relation. Det vill säga att utdelningar minskar till en början för att sedan vid 

en viss nivå öka ju högre andel internt ägande ett företag har. 

 

Vad gäller ägartyper har vi även här funnit vissa signifikanta samband mellan ägartyper 

och utdelningar. Dock så har våra antagna relationer inte alltid visat sig vara korrekta 

precis som vid koncentrerat ägande. Våra resultat har påvisat ett svagt negativt samband 

mellan finansiella företag som ägare och utdelningar, vilket är raka motsatsen till vad vi 

antagit utifrån vårt teoretiska perspektiv. När vi delade upp de finansiella företagen fann 

vi signifikanta samband vad gäller sfärer och investmentföretag men det var endast 

sfärerna som hade en positiv korrelationskoefficient. Institutionellt ägande visade inget 

signifikant samband med utdelningar. Angående familjeägandet fann vi starka signifi-

kanta samband och till vår stora överraskning fanns det en positiv korrelationskoefficient. 

Det vill säga att familjeägande har en positiv påverkan på utdelningarnas storlek. 

Icke-finansiella företags ägande samt statligt ägandes relation till utdelning kunde dock 

inte påvisas några signifikanta resultat. Vår censurerade regressionsmodell visade dock 

signifikanta resultat beträffande samtliga ägartyper (förutom statligt ägande som vi 

bortsåg ifrån då det endast representerade tre företag och på så sätt gav en missvisande 

bild). Vi kan därmed konstatera att vi fick fler väntade svar beträffande de finansiella 

företagen vid en multivariat modell jämfört med de bivariata testerna. Sfärer verkar vara 

de ägare som påverkar företag mest vad gäller att genomföra utdelningar medan 

investmentföretag generellt sett är de företag som delar ut minst. Vissa resultat tyder på 

att det är finansiellt ägande (bortsett från investment) som genomför mest utdelningar och 

att familjeägda företag samt icke-finansiella företag delar ut mindre. Det vi funnit från 

studien är att de finansiella företagen skiljer sig åt och bör därmed inte ses som en och 

samma ägartyp. 

 

Genom vår modell med variabler bestående av respektive ägartypers totala ägande kan vi 

till 79.1 procents sannolikhet förespråka om företag väljer att göra utdelningar eller ej. I 

modellen där ägartyper istället är dummyvariabler i form av största ägare kan till 80.4 

procent förklara valet att dela ut eller ej. Ägarkoncentrationen verkar sannolikt minska 

benägenheten till utdelning medan en hög ägarandel av sfärer har den största sanno-
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likheten att genomföra utdelningar. Dock varierar svaren på ägarkoncentrationen vilket 

kan betyda att det får effekter beroende på om man har kvalitativa eller kvantitativa 

oberoende variabler. Detta borde i och för sig bero på att det finns kontrollägare och att 

dessa påverkar utdelningar positivt. I och med att vi fått vissa varierande resultat så 

minskar vår förklaringsstyrka något. Våra resultat stödjer även antagandena om att 

företags storlek och bransch även har en inverkan på bestämmandet av företags 

utdelningspolicy.  

 

Det finns alltid en risk att multivariata modeller innehåller en viss multikollinearitet. 

Dock anser vi att de resonemang vi fört och de alternativa test som gjorts resulterar i att 

vi ändå kan dra slutsatsen att det finns en indikation på ett samband mellan ägande och 

utdelning.   

 

6.2 Resonemang kring utfallet 

Resonemanget om ägarstruktur och prestation och om det accepteras att utdelningar ses 

som ett mått på prestation, bör leda till slutsatsen att företag med ett koncentrerat ägande 

presterar bättre än företag med spritt ägande eftersom våra resultat visar att företag med 

koncentrerat ägande tenderar att ha högre utdelningar. Utgår man från det agentteoretiska 

perspektivet kan det ha sin förklaring i att storägare kan kontrollera företagsledningen 

genom att tvinga dem att göra större utdelningar. Företagsledningens möjlighet att 

använda företagets resurser till att överinvestera minskar då och ägarna får istället ta del 

av företagets resurser. Emellertid har det hävdats att ett koncentrerat ägande istället leder 

till att storägare exproprierar de mindre ägarna, dock tyder inte våra resultat på detta. En 

möjlig förklaring till den låga minoritetsexproprieringen som verkar föreligga kan vara 

att Sverige har ett starkare minoritetsskydd än vad många forskare hävdar (se exempelvis 

La Porta et al., 1999). 

 

Våra resultat visar alltså på ett positivt samband mellan ägarkoncentration och utdelning 

vilket står i kontrast med vår hypotes och andra studier som funnit ett negativt samband. 

Detta tyder alltså på att ett lågt koncentrerat ägande minskar de enskilda ägarnas 
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incitament att övervaka på grund av att de själva får bära övervakningskostnaderna 

medan alla ägare får ta del av de positiva effekterna detta medför. Vid högre ägarkon-

centration ökar incitamenten för att övervaka och ägarna kan då använda utdelningar som 

en kontrollmekanism för att minska agentkostnaderna. Detta väger då tyngre än den före-

ställningen att ett koncentrerat ägande skulle innebära att storägare exproprierar 

minoriteten. Slutsatsen av detta blir följaktligen att i företag med koncentrerat ägande 

uppstår det mindre agentkostnader jämfört med företag som har spritt ägande. Samtidigt 

som agentteorin förespråkar att företag som kan minimera sina agentkostnader är de som 

är mest effektiva bör det påvisa att ett koncentrerat ägande är att föredra.  

 

Ytterligare ett sätt att försöka förklara ägarkoncentrationens positiva samband är att se 

utdelning som en signalmekanism till marknaden angående företags effektivitet. Det 

finns belägg att anta att ägarkoncentrationen i Sverige delvis beror på fenomenet om 

olika aktieslag (dvs. A- och B-aktier). Rent logiskt kan det antas få som effekt att det 

finns mindre kapital i företag med en hög ägarkoncentration eftersom skiljda aktieslag 

möjliggör mycket makt med lite kapital. Agentteorin förespråkar en aktiv kapitalmarknad 

och att företag måste vända sig dit för att införskaffa kapital genom svårigheten att 

generera interna medel. Detta skulle kunna tänkas vara extra viktigt för företag som har 

en hög ägarkoncentration genom mycket röster och lite kapital. Utdelningarna blir då en 

signal om ett attraktivt företag vilket skulle tänkas vara en möjlig förklaring till att 

företag med en högre ägarkoncentration gör högre utdelningar. Resonemanget betyder 

samtidigt att det finns en svårighet att avgöra om det är ägandet som avgör utdelningarna 

eller om det är företagets finansiella struktur. Mer konkret, frågan är om det är företaget 

som skapar en viss ägarstruktur med hjälp av utdelningar eller ägarstrukturen som 

påverkar utdelningarna (jmf. Peterson, 1998). Ett av våra tester visade dock ett negativt 

samband mellan ägarkoncentration och sannolikheten för utdelning. Detta tyder på att 

ägarkoncentrationen påverkar utdelningar på två olika sätt, det vill säga valet att göra 

utdelningar eller inte samt vilken utdelningsnivå företaget väljer. Att ägarkoncentration 

minskar sannolikheten för att göra utdelningar skulle kunna förklaras av vårt tidigare 

teoretiska resonemang beträffande begreppen privatvärde och expropriering, det vill säga 

att behålla resurserna inom företaget för att bygga imperier och utöva sin makt som inte 
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är i linje med ägarminoritetens intresse. Däremot när det rör sig om utdelningarnas nivå 

bör en ökad ägarkoncentration leda till högre utdelningar som ett sätt att minska 

agentkostnader som diskuterats ovan. Det ska tilläggas att när vi gjorde ytterliggare test 

angående ägandets påverkan till sannolikheten att göra utdelningar visade resultaten på 

ett positivt samband som överensstämmer med våra tidigare resultat. Detta medför en 

svårighet för oss att avgöra vilken av våra teoretiska förklaringar som bäst kan förklara 

det första valet ett företag måste göra beträffande utdelningar, nämligen att göra 

utdelningar eller inte. När valet istället berör utdelningsnivån är resultaten entydiga att en 

högre ägarkoncentration leder till en högre utdelningsnivå. 

 

Den U-formade relationen mellan internt ägande och utdelningar som våra resultat visat 

på kan förklaras av att ett lågt internt ägande medför större incitament att behålla 

resurserna inom företaget för att göra överinvesteringar. När det interna ägandet når en 

viss nivå får dessa ägare bära en större del av agentkostnaderna som uppstår vilket 

medför att deras intresse sammanfaller mer med övriga aktieägare. 

 

Utifrån våra resultat kan vi konstatera att ägartyper till viss del påverkar utdelning. Dock 

tyder resultaten på att alla ägartyper inte alltid behöver ha som syfte eller mål att påverka 

företagsledningen angående företagets utdelningspolicy. Som tidigare visats är det 

familjeägandet som dominerar ägarstrukturen i svenska börsbolag och att dessa skulle 

expropriera minoriteten genom att hålla inne utdelningar verkar inte stämma för den 

svenska kontexten. Resultaten angående familjeägande har varit en aning oväntat vilket 

till största del kan ha sin förklaring i att det finns ett starkt positivt samband till ägarkon-

centration11. Detta samband gör att samma resonemang som vi fört ovan angående 

övervakning och ägarkoncentration även kan hänföras på ägartyper då familjeägare är 

den största ägaren. Det vill säga att familjeägare, precis som vid koncentrerat ägande, 

använder utdelningar som ett sätt att minska agentkostnaderna.  

 

I linje med resonemanget som förts om övervakning bör detta även kunna förklara våra 

resultat beträffande de finansiella företagen. Då det finns ett negativt samband mellan 

                                                 
11 Se appendix I. 
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finansiella företag och ägarkoncentration samt internt ägande12 innebär det att 

incitamenten för att övervaka minskar och företagsledningen får mer makt. Detta skulle 

då leda till överinvesteringar med avkall på utdelningar. Att de finansiella företagen har 

fått vissa motsägelsefulla resultat kan alltså ha sin förklaring i free-rider problemet. För 

att ta institutionerna som exempel så har dessa företag inga incitament för att öka 

övervakningen då vinsten hänförs till andelsägarna medan den ökade kostnaden för 

övervakningen endast blir en administrativ kostnad för institutionen. Detta motiverar 

ytterliggare att företag som har en stor andel av denna ägartyp skulle ha högre 

agentkostnader – eller egentligen bör dessa ägare låta företagen ha högre agentkostnader 

eftersom det inte finns några incitament för övervakning – och blir då mindre effektiva 

vilket i sin tur skulle ha en negativ effekt på utdelningar. Beträffande investmentbolag 

visar våra resultat på att det är denna ägartyp som påverkar utdelningarna mest negativt 

vilket kan tyda på att dessa har en långsiktig plan att få räntabilitet på sitt satsade kapital. 

Detta borde också få som effekt att dessa företag vill satsa i lågt värderade tillväxtföretag 

där de genom sin branschspecifika kompetens förädlar innehavet och inte avyttrar detta 

förrän de kan tillgodogöra sig en god vinstmarginal. Detta skulle då ligga mer i deras 

intresse snarare än att utnyttja sitt innehav till kortsiktiga utdelningsintäkter.  

 

De icke-finansiella företagen som ägare kunde inte ge något entydigt svar för hur dessa 

agerar som ägare. Vi antog att denna ägartyp borde se ett stort intresse av långsiktiga 

investeringar då detta även kan gynna moderbolaget genom exempelvis större marknads-

andelar eller en skarpare varumärkesexponering. Dock kan vi inte konstatera att dessa 

ägare agerar i en sådan ytterlighet. Generellt sett borde det vara fel på vårt antagande i 

detta fall då det uppenbarligen inte är möjligt för dessa ägare att utnyttja övriga ägare till 

den grad att det skapas tillräcklig variation i svaren. Alltså, då vi inte kan få en signifikant 

ytterlighet beträffande denna ägartyp så borde det bero på att de inte har tillräcklig 

mycket makt – eller incitament – att expropriera minoriteten samtidigt som de måste 

tillgodose marknaden genom att göra utdelningar. Med tanke på det icke-signifikanta 

sambandet kan detta tyda på att de försöker tillgodose sina egna behov med mer 

investeringar samt tillgodose marknaden med en viss nivå av utdelningar. 

                                                 
12 Se appendix I. 
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Utifrån våra resultat anser vi generellt sett att ägarstruktur har en större påverkan på 

utdelningar än vad ägartyper har. Dock så finns det ett samband mellan ägarstruktur och 

ägartyper. Ett koncentrerat ägande har ett positivt samband mellan familjeägande och 

internt ägande vilket borde betyda att dessa ägare är de som påverkar ägarkoncentra-

tionen positivt. Samtidigt har de finansiella företagen ett negativt samband mellan ägar-

koncentration och internt ägande vilket betyder att dessa också påverkar ägarstrukturen 

men istället minskar ägarkoncentrationen. Då vi även har kunnat konstatera att både 

ägarstruktur och ägartyper påverkar utdelningar i företag så borde vi se samma fenomen 

som Cho (1998) antyder, det vill säga att ägarvariabler är endogena. I vår studie kan detta 

identifieras i att ägartyper påverkar ägarstrukturen, ägarstrukturen påverkar utdelningar 

samtidigt som vi inte kan förneka möjligheten att utdelningarna även attraherar en viss 

ägarstruktur. Detta resonemang bör tyda på att ägarvariabler är endogena samt en 

svårighet i fastställandet av kausalitetens riktning. Dessutom går det inte att förneka det 

faktum att företags storlek och bransch även har en inverkan på företags utdelningar. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

En omständighet man ändå får beakta vad gäller våra resultat är att våra undersökta data 

endast sträcker sig över ett år. I och med detta tar vi inte hänsyn till att det kan vara 

tillfälliga effekter som styr vilket kan tänkas att resultatet blivit annorlunda om vi tagit 

hänsyn till flera år. Vårt förslag till fortsatt forskning blir därför att utöka denna studie 

genom att undersöka en längre tidsperiod samt att jämföra svenska företag med företag i 

andra europeiska länder.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning är att fortsätta identifiera ägandet som en 

mekanism för hur företag styrs. Då det har skett en utveckling i Sverige beträffande 

själva marknadskontexten så anser vi det vara av intresse att utreda hur kapitalanskaff-

ningen går till i svenska börsbolag. Görs långsiktiga investeringar med eget kapital eller 

genom lån? Vilka typer av ägare förespråkar nyemission och vilka föredrar lånat kapital?  
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Variabler B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. B Sig.
IT* -19.562 0.999 -19.917 0.999 -19.243 0.999 -20.564 0,999 -20.474 0.999 -20.485 0.999 -20.748 0.999
Energi* -18.776 0.999 -19.493 0.999 -18.600 0.999 -19.413 0,999 -19.402 0.999 -19.156 0.999 -19.493 0.999
Material* -18.437 0.999 -18.809 0.999 -18.143 0.999 -19.258 0,999 -19.271 0.999 -19.247 0.999 -19.673 0.999
Industrivaror* -18.427 0.999 -18.494 0.999 -17.994 0.999 -18.879 0,999 -18.773 0.999 -18.817 0.999 -19.091 0.999
Sällanköpsvaror* -19.297 0.999 -19.305 0.999 -18.912 0.999 -19.829 0,999 -19.740 0.999 -19.708 0.999 -19.992 0.999
Dagligvaror* 1.654 1.000 1.803 1.000 2.601 1.000 1.079 1,000 0.918 1.000 1.374 1.000 0.854 1.000
Hälsovård* -20.220 0.999 -20.633 0.999 -19.955 0.999 -21.129 0,999 -20.985 0.999 -21.013 0.999 -21.228 0.999
Finans* -17.146 0.999 -17.381 0.999 -16.802 0.999 -17.877 0,999 -17.774 0.999 -17.760 0.999 -18.033 0.999
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Konstant 17.474 0.999 18.867 0.999 17.985 0.999 19.966 0,999 20.018 0.999 19.962 0.999 20.067 0.999
Ägarkoncentration 0.033 0.000                
Internt ägande    0.023 0.003            
Familj      0.026 0.000          
Icke-finansiellt        -0.005 0.653       
Institutionellt            -0.017 0.3249     
Investment             -0.027 0.158   
Sfär               0.180 0.222
                              
Modellens sannolikhet   79.40%   77.00%   77.70%   76.00%   75.50%   77.30%   76.40%


