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Summary 

The thesis aims to examine the factors, which affect dividend policy among Danish 

companies registered on the Copenhagen Stock Exchange. In particular the thesis wish to 

look at the determinants of dividend policy. This is done through a theoretical study of 

asymmetric information, the pecking order hypothesis and signal theories. This is, firstly, 

explored through research of former studies on the subject, that shows that there are many 

disagreements in the literature, the most important determinants of dividend policy, 

however, are earnings and the desire to have a continuously smooth dividend. The same 

conclusion is found by a study of the descriptions of the dividend policy in annual reports 

from 11 OMXC20 companies from 2005 until today. Furthermore the thesis finds that 6 out 

of the 11 companies decrease their annual DPS as a consequence of the recession given by 

the financial crisis while they later on heavily increase their DPS. This can be explained 

through signal motives and growing earnings. 

Finally, the thesis explores factors that can determine the level of DPS that is distributed by 

86 non-financial Danish companies. This is explored through cross sectional and first 

difference regression. Based on the sample of the 86 Danish companies, it is found that 

there is a highly positive significant correlation between both level and changes in DPS and 

earnings and company growth respectively. It is also shown that the market value of the 

company has a significantly negative correlation to DPS. 
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1. Indledning 

Grundlæggende skal en ledelse foretage to slags beslutninger – investeringsbeslutninger, 

der vedrører selskabets aktiver, og finansieringsbeslutninger, der vedrører selskabets 

passiver. En sekundær beslutning på finansieringssiden, er beslutningen om selskabets 

udbyttepolitik. 

Selskabers kapitalstruktur- og udbyttepolitik har rødder tilbage til Lintner (1956) samt 

Modigliani & Miller (1958) og har siden været meget debatterede emner blandt medier, 

økonomiske teoretikere og på uddannelsesinstitutioner, såsom Copenhagen Business 

School. Mange har derfor også skrevet specialer om disse emner, hvor udbyttepolitikken 

typisk har været inddraget som et instrument for tilpasninger af selskabets kapitalstruktur i 

forsøget på at optimere denne. Dvs. studier med kapitalstrukturpolitik i hovedrollen. 

Formålet med dette speciale er at foretage et grundigt studium af danske selskabers udbytter 

og få en bedre forståelse af, hvorfor selskaberne agerer, som de gør. 

 

“What should the corporations do about dividend policy - We don´t know.” 
 

Sådan indleder Fisher Black sin velkendte artikel: ”The dividend puzzle” (1976). 

Anerkendte teoretikere er kommet med mange forskellige forslag til at besvare ovenstående 

spørgsmål og så sent som i 2007 peger, Bhattacharyya (2007) samt Brealey, Myers, & 

Marcus (2007) igen på, at udbyttepolitik stadig indeholder nogle af den finansielle verdens 

største uløste spørgsmål.  

 

En interessant diskussion er, hvilke determinanter, der påvirker selskabernes udbyttepolitik. 

Flere studier viser imidlertid ret modstridende konklusioner i jagten på de bestemmende 

faktorer for udbyttepolitikken. Bl.a. er uenighed om vækst og kapitalstruktur påvirker 

udbyttepolitik positivt eller negativ. Således er der også forskelle mellem danske og 

amerikanske studier. Empirisk findes dog bred enighed om, at specielt indtjeningen samt et 

ønske om stabile udbytter over tid, er de væsentligste determinanter for udbytte. To forhold, 

der ikke altid vil være forenelige, men kan være direkte modstridende. Dette gælder ikke 

mindst i takt med selskabernes generelt faldende indtjeninger og vækstmuligheder under de 

seneste års finansielle krise på verdensmarkederne. Derved er det, i forvejen kontroversielle 

emne, kun blevet endnu mere interessant at udforske. 
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2. Problemformulering og struktur 

Specialet søger at bidrage med en dybere forståelse af ”the dividend puzzle” gennem 

analyse og identifikation af udbyttedeterminanter blandt danske selskaber, hvilket leder til 

følgende hovedspørgsmål: 

 

• Hvilke determinanter for udbytte forklarer danske aktieselskabers udbyttepolitik? 

 

For at besvare ovenstående hovedspørgsmål vil specialet først tage udgangspunkt i en 

teoretisk og praktisk del. Indledningsvis fremvises en definition af udbytte og en praktisk 

gennemgang af udbytteproceduren samt de forskellige former og typer af udbyttepolitik. 

Teoridelen vil herefter blive opdelt. Eftersom de inddragede teorier tager udgangspunkt i 

den asymmetriske information bliver aspekter herfra gennemgået, hvorefter kapitalstruktur 

og udbytte bliver udforsket ud fra pecking order hypotesen. Efterfølgende bliver diskuteret 

signalteori, hvor også livscyklus teori berøres og endelig bliver Lintners udbytteteori 

behandlet. Tidligere empiriske studiers diskussioner bliver løbende inddraget undervejs i de 

teoretiske afsnit.  

Specialets første halvdel afrundes med et mindre litteraturstudie, der søger at svare på 

følgende delspørgsmål: 

 

1)  Hvad viser de væsentligste udbyttestudier fra Lintner (1956) og frem til i dag og 

hvordan kan eventuelle modsatrettede konklusioner forklares? 

 

Herefter undersøges selskabernes egne ytringer om udbyttepolitik. Dette undersøges, 

gennem hvilke motiver, målsætninger og forklaringer, selskaberne selv beretter i forhold til 

deres førte udbyttepolitik. Dette analyseres via en gennemgang af 13 OMXC20 selskabers 

årsrapporter 2005-2011 og ved hjælp af en mindre spørgeskemaundersøgelse. Ud fra 

årsrapporter og spørgeskema søges at svare på følgende, delspørgsmål: 

 

2) Hvilke udbyttemotiver og determinanter peger selskaberne på fra 2005 og til i dag? 

3) Hvordan har finanskrisen påvirket selskabernes udbyttepolitik? 

4) Bliver udbytte brugt som tilpasningsinstrument for kapitalstruktur? 

5) Hvilken udbyttemålsætning og hvilken type udbyttepolitik bruger selskaberne? 
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Sidst, men absolut ikke mindst, foretages multiple lineære regressioner ud fra 602 danske 

selskabsobservationer for at undersøge, hvilke variabler, der har signifikant sammenhæng 

til selskabernes førte udbyttepolitik fra 2005 og frem til i dag. Herigennem tilføres et solidt 

empirisk grundlag og gennem udarbejdelsen af det samlede speciale, bliver følgende 

delspørgsmål besvaret for samlet at konkludere på hovedspørgsmålet: 

 

6) Hvordan kan danske børsnoterede selskabers udbyttepolitik i perioden 2005-2011 

forklares ud fra pecking order hypotesen og/eller signaleringsteori? 

7) Har danske determinanter for udbytte ændret sig fra før og til under finanskrisen? 

 

Det er formålet at delkonkludere, især på afsnit inddragede tidligere empiriske studier og 

egne empiriske undersøgelser, for endeligt at opsummere  resultaterne i forhold til 

specialets problemformulering i konklusionen. 
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3. Validitet 

Teorier, empiriske undersøgelser og studier inddraget i specialet er udgivet af 

velrenommerede økonomiske tidsskrifter og skrevet af anerkendte forfattere. Det antages, at 

disse kan inddrages uden videre forbehold. Enkelte resultater fra andre danske 

kandidatafhandlinger bliver også omtalt, og her bør man dog være mere opmærksom. 

 

Specialets empiriske regressionsanalyser tager udgangspunkt i data fra Københavns 

Fondsbørs og online databasen, Datastream1, men bliver suppleret med data fra 

selskabernes årsrapporter. Data er efterfølgende bearbejdet i Excel via pivottabeller mv. og i 

flere tilfælde modificeret for at opnå de ønskede variable til analysen. Der er foretaget 

adskillige stikprøver fra Datastream, og her har tallene været sammenfaldende med 

selskabernes årsrapporter. Hvor der i meget få tilfælde ikke var sammenfald pga. 

opgørelsesmetoden, er der søgt korrigeret herfor. Dog er en af udfordringerne med data fra 

Datastream, at der af og til mangler data, altså at output er behæftet med enkelte tomme 

felter, hvor der med sikkerhed findes en værdi (missing values). Det var derfor nødvendigt 

at supplere med data hentet manuelt fra årsrapporterne. Dette giver risiko for 

indtastningsfejl, men det vurderes at denne risiko er begrænset og suppleringerne fra 

årsrapporterne bør samlet set styrke den endelige analyse. 

Den regnskabsmæssige information fra såvel årsrapporter som Datastream er underlagt stor 

kontrol, og pålidelighed af data herfra vurderes til at være af højeste kvalitet. 

 

                                                
1 Datastream Advance 5.0: Database med regnskabsinformation - tilgængelig på Handelshøjskolen i 
København (CBS) i Learning Resource Center (LRC) i vise tidsrum. 
3 OMX Copenhagen All Share, primo maj 2012. 
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4. Afgrænsning 

4.1 Specialets overordnede afgrænsninger 

Målgruppe 

Specialet søger at bidrage med en dybere forståelse af ”the dividend puzzle” gennem 

identifikation af danske udbyttedeterminanter. Målet er således at henvende sig til en bred 

målgruppe, såsom selskabernes stakeholders, i form af bestyrelser, direktioner og 

shareholders, samt endelig til studerende med interesse for området.  

 

Teorien og dens forudsætninger  

I specialet undersøges de teorier, som, jeg efter mine forundersøgelser finder, har størst 

relevans for selskabernes udbyttebeslutninger. Jeg er bevidst om, at der findes endnu flere 

relevante teorier, der kunne have været inddraget for at belyse endnu flere 

udbyttedeterminanter, men det er altid en afvejning i forhold til også at kunne sammenholde 

teori og empiri – disse overvejelser vil også fremgå i specialets perspektivering, hvor bl.a. 

agentteori kommenteres. Der vil imidlertid ikke blive testet for de forudsætninger, der 

ligger til grund for disse teorier. Det antages f.eks. dermed, at der også i praksis findes 

asymmetrisk information og agentomkostninger mellem ethvert selskabs ledelse og 

aktionærerne. 

 

Amerikanske og andre udenlandske forhold 

Specialet tager primært udgangspunkt i amerikansk litteratur. Dette skyldes naturligvis, at 

teorierne er amerikanske. Mængden af både teoretiske og empiriske studier omhandlende 

det danske marked er i øvrigt stærkt begrænset. Derfor er det ikke altid muligt at overføre 

teorier/empiriske studier direkte til danske forhold, og dette er væsentligt at have for øje, 

når teori og dansk selskabsempiri skal sammenkobles og diskuteres. Der tages i den 

forbindelse ikke stilling til amerikanske forhold (og andre udenlandske forhold) såsom 

f.eks. selskabs- og ejerforhold, skatteklientel og juridisk lovgivning. 

 

Skatteforhold, jura og shareholder value 

Der er generel enighed om, at selskaber, aktionærer og investorer tillægger selskabernes 

udbytte en stor værdi, men hvad der præcist ligger bag rationalet, er stadig i dag et ”puzzle” 

primært som følge af skattemæssige argumenter. Derfor har talrig empiri undersøgt, om 
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udbytter reelt skaber eller i stedet kan destruere shareholder value. Det vil imidlertid ikke 

være dette speciales formål. 

Selskabs- og investorskatteforhold vurderes i flere af de inddragne teorier som en væsentlig 

faktor og vil derigennem blive berørt i teoridelen. De konkrete danske skatteforhold eller 

bagvedliggende jura vil imidlertid ikke blive videre analyseret i de foretagne empiriske 

undersøgelser, eftersom dette ville kunne danne grundlag for et helt speciale i sig selv. 

Hvorvidt udbyttepolitik skaber shareholder value eller ej, skattemæssigt eller f.eks. via 

udbytteinformationens påvirkning af selskabets kurs, vil dermed ikke være specialets 

fokusområde. Konsekvensen af denne empiriske afgrænsning er, at ikke alle forhold, der 

påvirker udbyttebeslutningen belyses. Det gælder f.eks. også faktorer, såsom regulering, 

skatteskjold og overvejelser om kapitalomkostninger mm., som muligvis kunne påvirke 

selskabernes valg af udbyttepolitik. Således kan rationaler i forhold til selskabernes motiver 

blive forbigået. 

 

Tilbagekøb af egne aktier 

Ifølge den klassiske udlodningslitteratur har kontant udbyttebetaling haft historisk 

dominans vs. aktietilbagekøb jf. Lease et al (1999), og som konsekvens af det, tager 

litteraturen først og fremmest udgangspunkt i selskabers kontante udbytteadfærd. Dette er 

bl.a. en af årsagerne til, at specialet koncentrerer sig om den kontante form for udbytte. Der 

udloddes imidlertid både gennem udbytte og aktietilbagekøb – begge former kan derved 

benyttes som dividendeinstrument og brugen af den ene kan/vil påvirke brugen af den 

anden i det enkelte selskab. Tilbagekøb af egne aktier (fremover aktietilbagekøb eller blot 

tilbagekøb) vil dog blive inddraget og diskuteret i teoriafsnit ved udbytteteorier, hvor 

tilbagekøb også behandles. Argumenterne for/imod tilbagekøb kan tit bruges til en bedre 

forståelse af det kontante udbytte. Hovedargumentet for valget mellem de to former er som 

oftest skatterelateret, men der findes også andre argumenter. Empirisk vil aktietilbagekøb 

ikke blive behandlet i specialet. 

Tilbagekøb står i dag for en betragtelig del af de samlede udlodninger blandt danske 

selskaber og flere selskaber bruger tilbagekøb som et supplerende eller alternativt 

udbytteinstrument. Denne overordnede empiriske afgrænsning fortjener derfor en lidt 

længere redegørelse. 

  

Specialestuderende har tidligere forsøgt sig med empiriske undersøgelser af 

aktietilbagekøb, men som oftest med meget tvivlsomme resultater og konklusioner herpå. 
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Ud fra egne forundersøgelser til specialet via årsrapporter, er meddelelser om årsagen af 

tilbagekøb generelt formuleret i meget generelle og uklare vendinger. Meget kort forklaret 

vil en tilnærmet korrekt metode være at gennemgå de enkelte regnskaber og 

fondsbørsmeddelelser i forhold til nettotilbagekøb og annulleringer jf. Beckmann og 

Raaballe (2010), men derigennem vil aktietilbagekøb også bliver hovedemnet for ens 

forskningsstudie, hvilket ikke er dette speciales sigte. 

Det er først på det tidspunkt, de tilbagekøbte aktier bliver annulleret, at der reelt er tale om 

en udlodning til aktionærerne jf. Beckmann og Raaballe (2010) med flere. En opgørelse 

gennem offentlig tilgængelig statistik vil blive for uklar og arbitrær, især da nogle selskaber 

senere hen vælger at sælge de tilbagekøbte aktier på det åbne marked. Selv hvis 

annulleringer af aktier blev brugt som mål for udlodningen til aktionærerne gennem 

tilbagekøb, er der stadig problemer med opgørelsen, da periodiseringen af udlodning ikke er 

reel. Mange selskaber tilbagekøber egne aktier over en længere årrække, men annullerer 

imidlertid sjældent i deres aktiebeholdning. Derved sker der løbende udlodninger, der kun 

bliver tilskrevet det år, hvor kapitalnedskrivningen finder sted. Aktier, der tilbagekøbes 

gennem årene uden at nå at blive annulleret (hvis det endeligt viser sig at være formålet), vil 

heller ikke fremgå af statistikken, hvilket selvsagt skaber endnu mere usikkerhed om 

selskabernes brug af tilbagekøb som dividendeinstrument.  

Endvidere findes en række lovgivningsmæssige oplysnings- og rapporteringsforhold 

vedrørende selskabernes aktietilbagekøb, der vanskeliggør et validt datagrundlag for et 

empirisk afsnit om tilbagekøb. Specielt er indsamlingen af data for aktietilbagekøb 

problematisk, da et selskab i det meste af undersøgelsesperioden kunne opkøbe op til 10 % 

af aktiekapitalen uden at informere omkring formålet med opkøbet jf. aktieselskabsloven 

(ASL) §48 (en grænse der bortfaldt i 2010). Såfremt aktietilbagekøbet udgør minimum 2 % 

af aktiekapitalen, har selskabet dog pligt til at oplyse om opkøbet via de såkaldte §28 

meddelelser jf. ASL.  

 

Flere og flere selskaber gør brug af tilbagekøb, nogle annullerer aktierne, mens andre 

bruger tilbagekøb til afdækning af diverse optionsprogrammer, hvilket ikke kan betragtes 

som udbytte. Andre motiver for tilbagekøb er f.eks. at justere kapitalstrukturen af 

forskellige årsager og afledt heraf evt. forbedre EPS (indtjening pr aktie), som værn mod 

fjendtlige overtagelser og ikke mindst signaleringsmotiver jf. Yook (2010), Chan et al. 

(2010). De mange anvendelsesmuligheder for aktietilbagekøb og oplysningsforholdene gør, 

at der findes særdeles store fejlkilder forbundet med dataarbejdet. 
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De foretagne empiriske undersøgelser i specialet vil af ovenstående årsager kun beskæftige 

sig med kontant udbytte som udlodningsmetode.  

 

Konsekvensen af fravalg af aktietilbagekøb 

Værdien af nettotilbagekøb og annullation af egne aktier i år 2010, i alt var ca. 32 mia. jf. 

Kielland (2011). 

Konsekvensen af denne empiriske afgrænsning er derved, at det samlede udtryk for 

dividende ikke vil være fuldt ud dækkende blandt de danske selskaber. Siden starten af 

00erne har der været en stor stigning i aktietilbagekøb på det danske marked. Dog har 

tilbagekøb frem til i dag stadig været en mindre del af den samlede dividendemængde.  

Raaballe og Hedensted (2007) foretog en større undersøgelse af bl.a. danske 

udbyttebetalende selskabers determinanter for udbytte og undersøgte i samme forbindelse 

også aktietilbagekøb. De fandt kun tre danske selskaber, der alene udloddede via 

aktietilbagekøb. Endvidere fandt de, at selskaber der både benyttede udbytte og tilbagekøb 

som udlodningsmetode, var ”større, har højere indtjening og har lavere vækst målt ved 

stigningerne i aktiverne end selskaberne, der alene udlodder i form af udbytte.” if. Raaballe 

og Laustrup (2006, 164-165). Derudover udbetalte de typisk mere end selskaber, der var 

rene udbyttebetalere i kontant form. Raaballe og Laustrup (2006) fandt også frem til, at 

aktietilbagekøb samlet udgør 20-40 pct. af de årlige udlodninger for perioden 2002-2005, 

og det enkelte selskabs brug af tilbagekøb er meget vekslende. Tilbagekøb bliver dermed 

ikke brugt i så stabilt et omfang som kontante udbytter, men benyttes meget mere svingende 

fra år til år og følger i øvrigt mere konjunkturudviklinger end udbyttet gør jf. Beckmann og 

Raaballe (2010) og Kielland (2011). Skinner (2008) finder (før finanskrisen) endvidere at 

det kontante udbytte er blevet mere konservativ og mindre relateret til indtjeningen gennem 

tiden, modsat aktietilbagekøb. Tilbagekøb er, bl.a. jf. ovenstående forfattere fundet til, 

historisk set være ganske store, målt i kroner, men relativt få, målt i antal observationer. 

Dermed vil de blive fordelt med en ganske høj standardafvigelse. Dette, sammenholdt med 

førnævnte usikkerhed i data, ville gøre en samlet models output særdeles tvivlsomt.  

Som beskrevet ovenfor er især opgørelsesmetoden et problem, dette fremhæves af 

Boudoukh et al. (2007) og genfortælles af Beckmann og Raaballe (2010):  

”Selvom definitionen af total udlodning konceptuelt er lige ud af landevejen, så 
er målbarheden af denne variabel en udfordring. F.eks. er det svært, hvis ikke 
umuligt, at identificere den del af aktierne, der tilbagekøbes som substitut for 
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almindeligt udbytte... hvorfor vi efterlader debatten angående den er mest 
passende opgørelsesmetode til fremtidig forskning.” 
Beckmann og Raaballe (2010, 2) 

Endeligt er det praktisk taget kun de største aktieselskaber, der i dag gør brug af tilbagekøb 

med dividendeformål. Tilbagekøb er speciel brugt inden for finanssektoren og 

sundhedsplejesektoren, samt forsikringsselskaberne, Topdanmark og Tryg. If. Kielland 

(2011) står disse brancher nogenlunde kontinuerligt for knapt 80 % af markedsværdien af 

nettotilbagekøbene og annulleringer i perioden 2006-2010. Eftersom der i specialets 

empiriske afsnit efterfølgende argumenteres for en afgrænsning fra netop finans- og 

forsikringsbranchen, vil selve afgrænsningen af tilbagekøb have en mindre effekt på 

specialets empiriske konklusioner. Tilbagekøb vurderes dog jf. ovenstående til, at være 

påvirkende for selskabernes brug af udbytte. 

 

4.2 Afgrænsninger og selskabsudvælgelse til regressionsmodeller 

Som tidligere nævnt er data indsamlet via aktieinformation fra databasen, Datastream, og 

selskabernes årsrapporter i de tilfælde, hvor data fra Datastream ikke viste sig at være fuldt 

ud dækkende, se evt. validitetsafsnit. Den videre bearbejdning af data og 

regressionsanalyser er udført via Microsoft Excel. 

 
Udlandet 

Kun danske selskaber inddrages i undersøgelsen. Det kunne have været interessant, at 

undersøge, om de danske selskabers udbyttepolitik er påvirket på samme måde som 

udenlandske selskaber, men på grund af projektets omfangsramme, afgrænses fra at 

undersøge forholdene for udenlandske selskaber nærmere end det, der tidligere er fundet 

frem til via specialets inddragne studier. 

 

Unoterede selskaber 

Specialet afgrænses til at omhandle børsnoterede selskaber, der er registreret på 

Københavns Fondsbørs3. En inddragelse af ikke børsnoterede selskaber, ville kun gøre 

undersøgelsen utroværdig. De mange selskabskonstruktioner ville bestemt ikke hjælpe til 

opnåelse af det tilnærmelsesvist homogene datagrundlag, der ønskes for at udarbejde 

regressionerne. Endelig ville indsamling af data blive for uoverskuelig og udregning af 

mange variable direkte umulig. 
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Aktieklasse A 

Regressionerne tager udgangspunkt i selskabernes B-aktier, da der i data vil være en del 

komplikationer og konsistensproblemer ved at inddrage de mange unoterede A-aktier. En 

inddragelse af børsnoterede A-aktier ville heller ikke give et retvisende billede, da de 

bagvedliggende selskaber ellers ville vægte dobbelt i analysen. Selskaberne med både A- og 

B-aktier bliver således kun undersøgt ud fra data tilhørende deres B-aktier. 

 

Finansielle selskaber 

De strukturelle forskelle mellem virksomhederne må helst ikke være for store, da det derved 

bliver mere vanskeligt at konkludere noget brugbart om f.eks. betydning af indtjening på 

udbytte. Som følge heraf er valgt ikke at inddrage finansielle selskaber, dvs. 

investeringsforeninger, samt finans- og forsikringsbranchen. Disse finansielle selskabers 

kapitalstruktur er som regel sammensat med en voldsom gearing i forhold til normen blandt 

de resterende aktieselskaber - konstruktionerne blandt denne gruppe selskaber vil derved 

medføre bias i analysen eftersom den samlede data vil blive mere uhomogen. Samtidig er 

disse selskaber også underlagt en række lovgivningsmæssige regler og solvenskrav, der 

kraftigt begrænser selskabernes mulighed for at gøre brug af dividendeinstrumentet 

(Rosborg, 2004). Dette gælder ikke mindst under den nuværende finansielle krise (senest 

eksemplificeret via bankernes Bankpakker og Solvency-regler for forsikringsbranchen). Der 

er således 142 selskaber blandt selskaberne på Københavns Fondsbørs som ikke er 

inddraget som følge af afgrænsningen for finansielle selskaber. 

 
Kort børsalder 

Der er kun medtaget selskaber, der har været børsnoteret gennem hele perioden, 2002-2012. 

Dette er for regressionsanalysens vedkommende gjort, eftersom Microsoft Excel ikke kan 

understøtte modellernes estimation, hvis der ikke er det samme konstante antal 

observationer (og variable) tilgængelige gennem hele perioden4. For at udregne 

koefficienter for stabiliteten i indtjening (og udbytte) og for at kunne udføre første 

differencer regression startende fra 2005, var det nødvendigt at inddrage årsregnskabet 

2004. Derfor var det et krav, at selskaberne også havde været børsnoteret i 2002, 2003 og 

2004. Et selskab udelukkes således af undersøgelsen, hvis det ikke har været børsnoteret i 

                                                
4 Dette gælder ligeledes E-view, samt andre tilgængelige programmer til brug for regressionsanalyse - 
mens større statistiske programmer som f.eks. SAS godt kan håndtere udsving i antal observationer.   
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hele perioden, 2002 til maj 2012, hvor dataindsamling fra Datastream blev endeligt 

afsluttet.  

Aharony og Dohan (1994) fandt, at hvis man kun vælger at inkludere selskaber med 

langvarig regnskabshistorik, kan der fremkomme udvalgsskævhed (bias) mod de 

overlevende selskaber. Dette bør man selvfølgelig være opmærksom på også vil være 

tilfældet i dette speciale, især under de seneste års situation med tilhørende mange 

konkurser. Omvendt findes, som forklaret, ikke en løsning, hvor det i analyserne er muligt 

at inkludere aktieselskaber, der ikke har været børsnoteret i samtlige undersøgelses år.  

Året 2005 (2002) blev valgt som cut-off år, fordi 7 års data blev vurderet som passende for 

at kunne udlede pålidelige statistiske konklusioner gennem regressionerne. Perioden er 

valgt ud fra afvejning af, at der helst skal indgå flest mulige observationer for at opnå en 

valid regressionsanalyse (der kræver et vist antal observationer eller nærmere frihedsgrader) 

sammenholdt med, at få et nutidigt billede af, hvordan de opstillede variable påvirker 

udbytte. Samtidig vil en ”for lang” undersøgelsesperiode på f.eks. 20 år, paradoksalt nok 

medvirke til et færre antal observationer, da endnu flere selskaber i så fald ikke ville have 

været børsnoteret gennem hele perioden og derfor skulle frasorteres. I den valgte 

undersøgelsesperiode er der samtidig rigelig mulighed for at afklare om udvalgte 

udbyttedeterminanter ændres fra 00ernes højkonjunktur til finanskrisens lavkonjunktur. 

Dermed bliver yderligere 37 selskaber udelukket, som følge af denne afgrænsning. 

 

Selskaber med meget atypiske regnskaber eller ændringer i regnskabspraksis 

For yderligere at mindske fejlkilder og opnå et mere homogent datagrundlag til analysen, er 

der blandt de resterende selskaber udelukket yderligere 18 selskaber. Dette som følge af 

atypiske udsving i selskabernes regnskaber eller uhensigtsmæssige ændringer i selskabernes 

regnskabspraksis.  

En del af selskaberne skifter f.eks. regnskabspraksis ved skift i regnskabsperioden, typisk 

fra 12 til 18 måneder eller omvendt, hvilket medvirkede til at opgørelsen af data over tid 

blev for arbitrær. En anden del af selskaber har så forskudte regnskabsår, startede f.eks. i 

august, at det var vanskeligt at argumentere for, hvilket kalenderår det enkelte regnskab 

burde høre til – hvis der kun var tale om lettere forskudte regnskabsperioder er selskaberne 

dog inddraget. Endelig havde nogle selskaber atypiske udsving i regnskaberne i enkelte år – 
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f.eks. som følge af fusioner eller af enorme opkøb, der også medvirkede til en afgrænsning 

af disse5.  

Denne afgrænsning er forsøgt at holde på et så lempeligt niveau som muligt og mange 

selskaber indgår således i datagrundlaget trods betragtelige regnskabsændringer. Der er 

derved ikke afgrænset fra et selskab pr. automatik, blot hvis selskabet har fusioneret, 

foretaget større opkøb eller frasalg i perioden. TDC og Carlsberg er eksempler herpå. 

Afgrænsningen er i stedet foretaget i en afvejning og vurdering af, at nok giver selskaber 

med homogene karakteristika de mest troværdige resultater, men omvendt er det også 

nødvendigt at inddrage nok selskaber for at have tilstrækkeligt med observationer for at det 

vil være ræsonnabelt at udfører regressionerne. I alt 18 selskaber er frasorteret ud fra 

ovenstående kriterier. 

 

Samlet datagrundlag 

Totalt er frasorteret knap 200 aktieselskaber. Således består datagrundlaget for de videre 

analyser i alt af 86 OMX selskaber, hvoraf 20 ikke gør brug af udbytte på noget tidspunkt i 

undersøgelsesperioden. Der er i specialet udført tværsnitsanalyser og første difference 

estimation på hele datagrundlaget på 86 selskaber og data fraregnet de 20 ikke 

udbyttebetalende selskaber. Der blev fundet frem til at disse 20 selskabers data ikke 

medvirker til usikkerhed i de samlede regressioners resultater. Tværtimod kunne 

inddragelsen af disse selskaber understøtte analysens resultat.  

De ovenstående selskabsmæssige afgrænsninger som er foretaget i de ovenstående afsnit 

ses i de fleste tidligere foretaget studier om udbytter og/eller studier indeholdende 

regressionsanalyse af selskabsdata generelt6. 

 

4.3 Afgrænsninger og metode til årsrapport-analysen 

I undersøgelsen bliver OMXC20-selskaberne analyseret ud fra selskabernes årsrapporter 

dækkende de 7 regnskabsår, 2005-2011. Indsamling af data blev udført i foråret 2012, og 

indekset er derfor analyseret ud fra det senest opgjorte OMXC20-indeks pr. december 2011. 

Det er disse selskabers årsrapporter, der undersøges bagudrettet. Undersøgelsesperioden, 

2005-2011 er valgt, for at motiver og målsætninger for udbyttepolitikken fra før og til under 

finanskrisen kan belyses. Der undersøges ligeledes om der generelt ses et større eller mindre 

                                                
5 F.eks. DK Company og Bdr. Klee. 
6 Se f.eks. Rajan, R.G., og Zingales, L. (1995) samt Hamadi, H. og Awdeh (2011) 
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fokus på udbyttepolitikken gennem perioden og endelig på udbyttets beskrevne forhold til 

selskabernes kapitalstruktur og typen af udbyttepolitik. 

Eftersom OMXC20 selskabers aktier har været de mest omsatte i den forudgående 

halvårsperiode, er det forventeligt, at selskaberne har stor dybde i deres årsrapporter, og at 

disse årsrapporter samtidig er nemt tilgængelige. Det kan derfor antages som værende 

sandsynligt, at indeksets selskaber vil have en bedre nedskrevet og måske også mere 

velbegrundet udbyttepolitik end mange mindre børsnoterede selskaber. OMXC20-indeksets 

bagvedliggende selskaber er endvidere vidt repræsenteret af forskellige brancher, hvilket 

selvsagt styrker undersøgelsen. Indekset er også behæftet med stor bevågenhed fra medier 

og investorer, hvilket gør netop dette indeks interessant at følge i forhold til deres førte 

udbyttepolitik.  

For at være konsistent med efterfølgende regressionsanalysers nødvendige afgrænsninger i 

datamaterialet, er der foretaget de samme afgrænsninger i årsrapport undersøgelsen7. Som 

følge af aktieklasse-, branche-, og børsaldersafgrænsning er derfor i alt frasorteret 7 aktier 

fra OMXC20-indekset8, hvilket selvsagt medfører at 13 selskaber indgår i denne empiriske 

undersøgelse. Det vurderes også som resursemæssigt nødvendigt at begrænse undersøgelsen 

til de 91 udvalgte årsrapporter9.  

Selskabsgruppen vurderes samtidigt som værende tilstrækkelig diversificeret og stor nok til 

at vise et retvisende billede af, hvordan danske selskaber generelt beskriver og forklarer 

deres udbyttepolitik.  

Det ses, at de fleste af de 13 selskaber både gør brug af udbytte og aktietilbagekøb i 

undersøgelsesperioden. Det er dog generelt vanskelig med sikkerhed at fastslå om 

selskaberne, der bruger tilbagekøb, også bruger dem som udlodningsform. Alene Vestas og 

William Demant gør ikke brug af udbytte på noget tidspunkt i perioden, mens GN Store 

Nord kun benytter udbytter i få år i perioden. I stedet bruger disse selskaber i de fleste år, 

foruden 2008-2010, tilbagekøb som udlodningsform. Mens William Demant har en 

kontinuerlig politik om alene at benytte aktietilbagekøb frem for udbytte, forklarer Vestas 

ikke decideret, at de har en minus-udbyttepolitik. I stedet forklares år efter år, at bestyrelsen 

indstiller, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret. Fraregnet de to selskaber, grundet 

den manglede udbyttepolitik, gives reelt 11 selskaber til den videre årsrapport-analyse. 

 
                                                
7 Se evt. ”Afgrænsninger til regressionsanalyser” for videre forklaring til afgrænsningerne. 
8 De udelukkede aktier i OMXC20 er jf. afgrænsning: Danske Bank, Nordea Bank, Sydbank, 
TopDanmark, Tryg, Chr. Hansen, samt A.P. Møller – Mærsk A-aktien. 
9 13 selskabers årsrapporter over 7 år. 
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4.4 Afgrænsninger og metode til spørgeskema-undersøgelsen 

Årsrapport-undersøgelsen suppleres med spørgeskemabesvarelser fra de samme OMXC20-

selskaber. Respondenterne blev alle spurgt telefonisk (og evt. opfølgende via mails) om, 

hvorvidt de ønskede og var de rigtige til at deltage i undersøgelsen på selskabets vegne. 

Hvis de var interesseret blev selve spørgeskemaet efterfølgende sendt til dem på mail. Dog 

har Carlsberg og Coloplast desværre ikke ønsket at deltage med henvisning til selskabernes 

politik, hvilket giver 9 spørgeskemabesvarelser. Spørgeskemaet er udarbejdet, udsendt og 

besvaret i maj-juli 2012 og blev adresseret og i de fleste tilfælde også besvaret af 

selskabernes Investor Relations chefer. Spørgeskema-undersøgelsen anno 2012 

sammenlignes desuden med en lignende spørgeskemaundersøgelse fra 2006, foretaget af to 

danske Oecon studerende fra Aarhus universitet10, dog ud fra knapt 100 

selskabsbesvarelser. Spørgsmålene i de to undersøgelser er langt hen ad vejen enslydende 

for at en sammenligning kunne blive nemmest medgørligt. Tidspunktet for de to 

undersøgelser vurderes som værende interessant, da det potentielt er en mulighed for at se 

tendenser, der peger på ændringer i selskabernes udbytteovervejelser fra før til under 

finanskrisen.

                                                
10 Andersen, M. og Rau Jacobsen, L. (2006) 
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TEORI  

5. Udbyttebegrebet i teori og praksis 

Lease et al. (2000, 1) definerer udlodningspolitik på følgende måde: 

”… the payout policy that management follows in determining the size and 
pattern of cash distributions to shareholders over time”. 

 

Når aktionærerne køber aktier i et selskab, opnår de en ejerandel i selskabet. Aktionærerne 

investerer kapital i selskabet med henblik på at få opfyldt deres fremtidige afkastkrav i form 

af aktieavance og/eller udbyttebetalinger. 

Den kapital, som selskabet får ind via aktiemarkedet, opfattes som en del af egenkapitalen. 

Herefter er det ledelsens opgave at forvalte og investere kapitalen således, at aktionærerne 

kan få forrentet deres investering bedst muligt. 

Når ordet ”dividende” bruges, leder det tankerne hen på den amerikanske betydning af 

”dividend”, dvs. en kontant udbetaling af selskabets overskud til aktionærerne ifølge Ross, 

Westerfield & Jordan (2006). Dividende, udbytte, udlodning mm. – i sidste ende refererer 

alle til det samme begreb på dansk. Der findes imidlertid to former, hvorpå selskaberne kan 

betale penge tilbage til aktionærerne (dividende). Den ene er via kontant udbyttebetaling 

(fremover udbytte eller udlodning), og den anden er via køb af egne aktier, også kaldet buy 

backs (aktietilbagekøb). Jf. afsnittet omhandlende afgrænsning vil fokus dog være på 

kontant udbytte og ikke aktietilbagekøb i det efterfølgende. Imidlertid er via et bilag 1 med 

de til tre dividendesynspunkter vedlagt for at beskrive de klassiske dividendeargumenter, 

hvis interesse. Argumenterne er her ofte skatterelateret og sammenligner de to former for 

udlodningspolitik – udbytte og tilbagekøb.  

 

5.1 Former for kontant udbytte 

Efter at have defineret, hvad udbytte er, beskrives nu de forskellige måder kontant udbytte 

kan udloddes på. Nedenfor vil der kort blive set på de mest anvendte former for udbytte jf. 

Ross, Westerfield og Jordan (2006), henholdsvis: 

• Regulært (eller ordinært) udbytte 

• Ekstra udbytte 

• Speciel udbytte 

• Afviklende udbytte 
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Det regulære udbytte er den årlige/halvårlige eller kvartalsvise udbetaling af selskabets 

overskud, som sker til aktionærerne. Blandt danske selskaber udbetales denne kun en gang 

årligt, typisk efter generalforsamlingen i marts eller april måned.  

Ekstra udbytte forekommer oftest sammen med, at virksomheden udbetaler deres regulære 

dividende, men idet denne udbetaling kaldes ”ekstra”, klargøres det, at det ikke følger den 

traditionelle gang i udbetalingerne. Dette sker f.eks. som følge af et oparbejdet højt internt 

cash flow, som selskabet alligevel ikke vurderer, det har behov for i nær fremtid.  

Speciel udbytte minder lidt herom og betyder, at der er en særlig grund til denne udbetaling, 

og aktionærerne skal dermed ikke regne med, at det bliver gentaget.  

Til sidst er der det afviklende udbytte, som betyder, at dele eller hele selskabet er blevet 

solgt fra, og således bliver der frigivet kapital til aktionærerne.  

 

5.2 Typer af udbyttepolitik 

Hvis der ikke er fokus på at skabe shareholder value, kan det blive svært for selskabet at 

rejse den nødvendige kapital gennem markedet. Derfor er det vigtigt for virksomheden at 

fastlægge en udbyttepolitik, som den for det første overholder, og som bestyrelsen vurderer 

vil skabe højest shareholder value over tid, jf. Lease et al (1999). Grundlæggende skelnes 

mellem to typer af udbyttepolitik, der fastsættes ud fra selskabets indtjening – henholdsvist 

en residual og en styret politik. I praksis er dog også observeret hybrider af de to former 

samt andre tendenser i fastlæggelsen af selskabers udbyttepolitik. 

 

5.2.1 Residual politik 

Residual politik kan defineres som, at selskabet udlodder, efter de har tilgodeset deres 

nutidige – og fremtidige – investeringer, samtidig med, at de opretholder deres ønskede 

gældsratio. Residual politik kaldes også Following the NPV rule11. Det betyder, at selskabet 

vælger at foretage de investeringer, som har en positiv nutidsværdi (positiv NPV), og efter 

disse er vedtaget, udlodder selskabet den resterende kapital, som måtte være tilbage af 

overskuddet til aktionærerne. På den måde optimerer virksomheden i forhold til den valgte 

kapitalstruktur og investeringer, mens der ofte vil forekomme store variationer i deres 

                                                
11 Lease et al. (2000) 
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udbytteudbetalinger fra år til år. Til nærmere at illustrere dette opstilles der her et eksempel 

på udbetalinger ved residual politik: 

 

Virksomhed X har 1000 kr. i overskud efter skat og ønsker at opretholde en debt-equity 

ratio på 50 pct. Til at illustrere sammenhængene mellem investeringer og 

udbytteudbetalinger er tabel 5.1 opstillet med 3 forskellige scenarier.  

 

Tabel 5.1 Et eksempel på udbytte ved residual udbyttepolitik 

Scenario 
Overskud    
efter skat 

Nye 
investeringer 

Ekstra 
fremmedkapital 

Tilbageholdt 
overskud Udbytte 

1 1.000 1.500 500 1.000 0 
2 1.000 1.000 333 667 333 
3 1.000 500 167 333 667 
Kilde: Ross, Westerfield, Jordan (2006, 586) 

 

I scenario 1 er der nye investeringer for 1.500 kr. Det betyder, at for at opretholde en debt-

equity ratio på 50 pct., skal der bruges 1/3 = 500 i ekstra fremmedkapital og 2/3 = 1.000 i 

tilbageholdt overskud. På grund af, at beløbet til nye investeringer overstiger overskuddet 

efter skat, betyder det, at al overskud tilbageholdes, og der bliver ikke udbetalt udbytte. 

I scenario 2 bliver der udbetalt udbytte. Der er nu nye investeringer på 1.000 kr. og for at 

opretholde debt-equity ratioen, bliver investeringer finansieret med 333 kr., som optages 

som fremmedkapital og 667 kr. fra årets overskud. Da der stadigvæk er et overskud efter 

skat på 1.000 kr., men der kun bruges 667 kr. af denne pulje, vil der blive udbetalt 1.000 – 

667 = 333 kr. i dividende. I scenario 3 falder udgiften til nye investeringer tilsvarende og 

dermed nedsættes finansieringsbehovet. Det medfører, at udbyttet, som bliver udbetalt, 

stiger. 

Ud fra ovenstående kan det udledes, at selskaber der ikke har mange nye investeringsplaner, 

vil udbetale en tilsvarende større procentdel af årets overskud/indtjening, mens selskaber 

med mange nye investeringsmuligheder må antages at have en lavere pay-out ratio i forhold 

til andre jf. Ross, Westerfield, Jordan (2006, 587). I situationen, hvor selskabet har 

underskud, vil det selvfølgelig ikke være muligt at udbetale udbytte til aktionærerne som 

følge af en ren residual politik.  
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5.2.2 Styret politik 

Styret politik vil typisk være cyklisk eller fast. Ved cyklisk menes der, at udbytte bliver 

udbetalt som en konstant procentdel af årets indtjening, dvs. en høj indtjening i perioden 

medfører en høj dividende og vice versa. Med fast politik menes, at selskabet vælger at 

udbetale et fast konstant beløb pr. aktie år efter år, fremsat af bestyrelsen og godkendt på 

generalforsamlingen, uanset indtjeningens størrelse i det pågældende år. Styret 

udlodningspolitik opstår, når ledelsen tror på, at dens investorer prioriterer at modtage en 

sikker strøm af udbyttebetalinger år efter år. Aktionærer med denne præference vælger 

dermed bevidst de selskaber, der fører en styret udbyttepolitik. Det er dermed 

overbevisningen, at aktionærerne er villige til at betale ekstra for stabile udbytter, hvilket vil 

presse aktiekursen op og påvirke positivt på prisfastsættelsen af aktien. Omvendt kan der 

opstå mangel på likviditet i situationer, hvor selskabet har flere investeringsprojekter end 

normen, indtjeningen er lav eller selskabet direkte har underskud. Deraf vil det være 

nødvendigt at optage gæld som fremmedkapital eller udstede nye aktier for at opretholde 

udbyttet på samme niveau. Omkostningerne herved vil falde tilbage på investorerne og 

dermed influere negativt på prisfastsættelsen af aktien. 

 

5.2.3 Observerede tendenser 

I virkelighedens verden fører selskaberne typisk en kombination af en residual og styret 

cyklisk politik, hvilket også vil blive vist ved specialets årsrapport-analyse. Selskaberne 

opstiller sædvanligvis et ønsket udbytteniveau via en udbytteprocentsats eller interval som 

udgangspunkt. Dog gør selskaberne samtidigt ofte opmærksom på en form for ”alt andet 

lige klausul” i deres udbyttepolitik. Dvs. at selskabet følger en styret politik, men med 

forbehold. Typisk via formuleringer som: ”såfremt overvejelser om ændringer i 

kapitalstruktur”, ”uventede investeringsprojekter”, ”fremtidsforventninger” eller lign., kan 

der i aktionærernes interesse blive afveget fra det ønskede udbyttemål i enkelte år. 

 

Selskaberne vedtager endvidere generelt en udbyttepolitik, der passer til deres fase i 

livscyklussen12. Unge selskaber i vækst vil dermed ikke udlodde udbytte, da al overskud 

geninvesteres i vækst. Omvendt viser empiri også, at når selskaber først har oparbejdet 

større cash flows og mere stabile indtjeninger, har selskaber en tendens til at betale mere af 

                                                
12 Denis, D., Osobov, I. (2009, 62-82) 
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deres indtjening ud som udbytte, trods investeringsvækst jf. DeAngelo et al (2006) med 

flere. Et selskabs udbyttepolitik kan således være påvirket af mange forhold, der tilføjer 

yderligere kompleksitet til udbyttebeslutningen.  

 

I forbindelse med selskabers indtjening ses tre overordnede tendenser i udbyttepolitikken. 

For det første ses en tendens til, at udbytte halter efter indtjening. Stigninger i årets 

indtjening efterfølges ofte af stigninger i udbytte og fald i indtjeningen fører på sigt til 

udbyttenedskæringer.  

For det andet bliver udbytte ofte omtalt som værende ”sticky”, fordi virksomhederne typisk 

er tilbageholdende med at ændre i udbyttet, selv når indtjeningen falder, da signalværdi 

tillægges stor vægt.  

En tredje udbyttetendens er, at udbytte er ”smoother” end indtjeningen. Dvs. udbytte er 

generelt mere stabilt gennem årene end indtjeningen, hvilket vil blive forklaret nærmere 

senere i specialet.  

Endelig er der, som nævnt, tydelige forskelle i udbyttepolitik over selskabets livscyklus, 

som følge af ændringer i vækstraterne, cash flows og fremtidsforventninger. Derved er 

selskaber, der er særligt sårbare over for makroøkonomiske skift (cykliske industrier), ved 

flere studier vist som mindre tilbøjelige til at føre regelmæssige udbytter, da man undgår at 

skulle reducere udbyttet i et særlig dårligt år. Alle disse sammenhænge bliver nærmere 

forklaret i de efterfølgende afsnit. 

 

5.3 Proceduren for udbytte i praksis 

Beslutningen om at udbetale udbytte til aktionærerne ligger hos selskabets bestyrelse, og 

størrelsen af udbetalingen bliver vedtaget på et bestyrelsesmøde med udgangspunkt i det 

seneste årsregnskab. Når summen af udbetalingen er blevet offentliggjort, bliver det en 

gæld for virksomheden, som de nu skylder deres aktionærer jf. Ross, Westerfield og Jordan 

(2006, 574).  

Dagen, hvorpå et sådant bestyrelsesmøde bliver afholdt, kaldes også for 

annonceringsdagen, og på denne dag bliver tidspunktet for opgørelsen af 

betalingsmodtagere ligeledes offentliggjort. På den årlige generalforsamling fremlægger 

bestyrelsen forslaget om udbytte, og dette skal godkendes af generelforsamlingen jf. 

Aktieselskabsloven (ASL §50). I Danmark afholdes generalforsamlingen som regel i 

foråret, hvor årsregnskabet for det forgangne år også foreligger. På generalforsamlingen kan 
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der ikke træffes beslutninger om højere udbytte, end bestyrelsen har foreslået, men dog godt 

lavere. I tilfælde af, at generalforsamlingen ikke stemmer for forslaget, kan det i sidste ende 

føre til udskiftninger i den siddende bestyrelse (forekommer yderst sjældent). Såfremt 

generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag, skal selskabet sende meddelelse 

herom til fondsbørsen jf. ASL §50.  

Et par uger før udbetalingen finder sted, udpeges modtagerne af udbytte. Denne dag kaldes 

også for opgørelsesdagen. For at sikre sig, at udbyttet kommer til de aktionærer, som er 

berettigede til at modtage det, bliver der af Fondsbørsen vedtaget en dato to dage før 

opgørelsesdagen - således handles aktien i de to dage forsinket. Dvs. at køber man aktien i 

løbet af de to dage, bliver man ikke berettiget til at gøre krav på udbyttebetalingen, som 

foreligger. Dette gøres som følge af forsinkelser i aktietransfer. Denne dato kaldes også ex-

dividende dagen jf. Lease et al (1999).  

Til de aktionærer, som på opgørelsesdagen har krav på udbytte, bliver der udskrevet en 

check og de modtager udbyttebetaling.  

 

Omkring ex-dividende dagen sker det ofte, at kursen på aktien vil falde med det beløb (i 

teorien), som er blevet deklareret til udbetaling. Det kan dog ikke siges eksakt, hvor meget 

aktiekursen vil falde. Forklaringen på dette kan skyldes, at udbytte bliver beskattet således, 

at den aktuelle kurs falder med udbyttebetalingen efter investorskat. Da beskatningen er 

forskellig blandt aktionærgruppen, er det kompliceret at fastlægge præcis, hvor meget 

kursen vil falde. Samtidigt kan signaleffekten i udbyttet ved annonceringen eller helt andre 

faktorer arbejde den anden vej, og kursen falder deraf ikke tilsvarende det udloddede beløb. 
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6.1 Asymmetrisk information 

I antagelserne fra M&Ms irrelevanshypoteser gælder bl.a., at der findes fuldstændig 

information på markedet og deraf, at alle parter har det samme nutidsbillede og de samme 

fremtidsforventninger. I virkelighedens verden er dette dog sjældent opnåeligt. Forklaringen 

af denne teori vil danne grundstene for de kommende teoriafsnit. 

 

Grundlæggende er det et spørgsmål om, hvorvidt der er mistillid eller tillid mellem parterne 

– hvis tillid ikke er til stede kan ethvert marked ikke bestå jf. Akerlof (1970). Helt 

grundliggende skal asymmetrisk information forstås ved, at informationen på markedet ikke 

er ligeligt fordelt mellem parterne. Fundamentet til forklaring af asymmetrisk information 

findes i Akerlofs klassiske artikel fra 1970 om ”Lemons”14. Her beskriver Akerlof, hvordan 

asymmetrisk information på markedet for brugte biler har sin indvirkning. I artiklen findes 

to slags biler på markedet – dårlige biler, ”lemons”, og gode biler, ”peaches”. Analogt til 

den dårlige vare (lemon) og til den gode vare (peach). En peach kan ikke sælges uden 

sælger har et stort tab, og årsagen til dette skal findes i asymmetrisk information. Kun 

sælger har information om, at varen er en ”peach” eller en ”lemon” og der vil således opstå 

asymmetrisk information mellem køber og sælger. Køber vil spørge sig selv: ”Hvad er 

årsagen til, at ejer (sælger) vil sælge en god vare? Det må være, fordi varen er behæftet med 

skjulte defekter (at der rent faktisk er tale om en ”lemon”, der forsøges solgt som en 

”peach”)”. Køber kan ikke få valid information, om varen har skjulte defekter eller ej, og 

den mangel på information vil afspejle sig negativt i markedsprisen. Køber vil dermed 

værdiansætte enhver vare ud fra den gennemsnitlige værdi af den forventede andel af gode 

og dårlige varer. Alle sælgere af den gode vare vil derfor trække deres ”peach” tilbage fra 

markedet, eftersom de ikke kan opnå den korrekte pris i forhold til den gode vares sande 

værdi, pga. købernes mistillid15. Hvis ingen vil betale for de gode varer, vil ingen gode 

varer blive sat til salg. Købers forventninger tilpasses løbende markedet med færre og færre 

”peaches”, indtil markedet kun består af ”lemons”. Problemet med informationsasymmetri 

og de tilknyttede uoptimale resultater kaldes også en adverse selection situation. En ”peach-

sælger” kan derfor kun opnå den korrekte værdi ved at signalere troværdigt overfor køber, 

f.eks. ved at udstede en garanti på varen. I et corporate finance perspektiv kan en garanti på 

                                                
14 Akerlof, G. (1970). 
15 Møller M, Nielsen N (2004). 
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aktien forstås som et garanteret afkast på aktien. Udbytte kan derved ses som et 

signalinstrument. 

 

6.2 Signalering 

Gennem informationsasymmetri mellem selskabets interessenter støbes fundamentet for 

signalteori for udbytte. Som tidligere beskrevet findes asymmetrisk information bl.a. 

mellem aktionærerne og ledelsen, og dette er forbundet med omkostninger for selskabet. 

Dette giver ledelsen i det sunde selskab, ligesom sælgeren af en ”peach”, et incitament til at 

signalere. I dette afsnit diskuteres udbytteinstrumentet som signaleringsform. 

 

Offentliggørelse af ændringer i udbytte kan fungere som signal til markedet, og dermed 

bruges til at reducere informationsasymmetrien mellem ledelsen og aktionærer. Antaget, at 

ledelsen handler i aktionærernes bedste interesser, vil ledelsen ønske at kommunikere deres 

nyeste vurderinger af selskabets forfatning hurtigst muligt. Såfremt ledelsen vælger at holde 

på informationen indtil det forventede resultat foreligger, vil nuværende aktionærer kunne 

tabe i forhold til nye aktionærer. Information om at selskabet vurderes som undervurderet, 

er derved i sig selv ikke troværdigt, da ledelsen i både over- og undervurderede selskaber 

vil efterstræbe at forøge selskabets kurs. Markedet er derfor nødt til at se signaleringen, som 

værende troværdig, hvis signaleringen skal have den ønskede effekt - at minimere 

asymmetrisk information og omkostningerne forbundet herved.  

Ledelsens opgave er altså, på en troværdig måde, at signalere overfor markedet, at selskabet 

er et godt og sundt selskab, som er værd at investere i. På samme tid vil ”dårlige” selskaber 

have et incitament til at signalere, at de er ”gode” selskaber. Derfor er kravet, at 

signaleringen er ”costly to fake”, hvilket vil sige, at der er højere omkostninger forbundet 

med at signalere for ”dårlige” selskaber end for ”gode” selskaber, jf. Spence (1973, 308).  

Udbytte ses i denne sammenhæng som et signal til markedet om selskabets fremtidige 

indtjening, specielt over for de institutionelle investorer. En investor i et selskab, der over 

tid har ført en stabil udbyttepolitik, vil alt andet lige opfatte ændringer i politikken som 

ændringer i ledelsens forventninger til selskabets fremtidsudsigter. Ifølge Allen, Bernardo 

og Welch (2000) vil der være betydelige omkostninger for dårlige selskaber forbundet med 

at bruge udbytte som signaleringsinstrument. Deres argumentationer bygger på antagelsen 

om, at der findes to typer af investorer; institutionelle investorer og private investorer.  De 

institutionelle investorer vil grundet deres store investeringsandel have et langt større 
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incitament til, og også bedre muligheder for, at undersøge selskaber, de investerer i. Dette 

vil medføre, at sandsynligheden for, at selskabernes sande kvalitet afsløres, stiger, i takt 

med at andelen af institutionelle investorer øges.  

Det vil få ledelsen i ”dårlige” selskaber til at undlade at udlodde udbytte, da dette tiltrækker 

institutionelle investorer. Årsagen skal findes i, at institutionelle investorer tiltrækkes af 

udbytte, da de traditionelt i forhold til andre investorgrupper beskattes mindre af udbytter. 

Derudover er institutionelle investorer ofte underlagt regler, der pålægger dem at investere i 

udbyttebetalende selskaber. Dette vil få ”dårlige” selskaber til at vælge at udlodde via 

aktietilbagekøb for at minimere skattebetalingerne for de andre investorgrupper (i tråd med 

argumenterne fremført af Black (1976)). De ”gode” selskaber vil derimod have et 

incitament til at benytte udbytter, da de dermed jf. Spence (1973) vil blive ”afsløret” og 

identificeret af institutionelle investorer som et selskab af høj kvalitet.  

For at trække en parallel fra teori til virkelighed, viser en nylig undersøgelse foretaget af IR 

Magazine i sommeren 201216, gennem besvarelser fra 722 europæiske porteføljeforvaltere 

og analytikere, at institutionelle investorer foretrækker selskaber med en ”pæn 

udbytteprofil”. Der udledes videre på undersøgelsen, at der gennem investeringerne ses et 

skift fra vækst og risiko mod mere sikkerhed. I artiklen af Ritzau uddrages følgende 

konklusion:  

”Udbyttebetalinger ses som tegn på styrke til at klare sig igennem det 
turbulente marked i krisetider”17  
 

Denne konklusion understøttes også i en artikel af Børsens Louise With (2012)18 

omhandlende amerikanske investorer. 

 

Bl.a. Black (1976) og Easterbrook (1984) argumenterer imidlertid imod udbytte-

instrumentets evne som et effektivt signaleringsredskab. Black (1976) skriver således: 

”Thus the fact that dividend changes often tell us things about the corporations 
making them does not explain why corporations pay dividends.”  

 

Det forklares endvidere, at hvis ledelsen forøger udbyttet for at signalere gode 

fremtidsudsigter, så vil aktiekursen kunne stige til et permanent, højere niveau. Såfremt det 

                                                
16 Artikel af Ritzua FINANS (26/7 2012): ”Investorer jagter sikkerhed” - omhandlede IR Magazines 
undersøgelse (IR Magazine er et internationalt fagblad for investor-relations) 
17 /borsen.dk/nyheder/investor/artikel/1/237776/investorer_jagter_sikkerhed.html?hl=dWRieXR0ZQ,, 
18 /borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/27869/artikel.html?hl=dWRieXR0ZQ,, 
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herefter viser sig, at gode fremtidsudsigter ikke var motivet, eller at ledelsen antog forkert, 

vil kursen som minimum falde tilbage til udgangspunktet.  

Ifølge Easterbrook (1984) er det gennem udbyttepolitikken uklart, hvad der egentligt 

signaleres, og hvorfor udbytte i det hele taget anvendes frem for billigere alternativer. 

Signalering ved ændringer i udbytte giver i sig selv ikke markedet information om den 

fremtidige indtjening. Easterbrook argumenterer for, at det ved offentliggørelse af udbytte, 

ikke er muligt for markedet at skelne de gode fra de dårlige selskaber på baggrund af deres 

udbyttemeddelelser. Effektiv signalering er kun mulig, hvis omkostninger ved udbytte altid 

er lavere for selskaber, der reelt har positive fremtidsudsigter (det ”gode” selskab). 

Easterbrook antager, at eftersom finansiering gennem tilbageholdt overskud er billigere end 

ekstern finansiering, så kan det alligevel ikke betale sig for ”gode” selskaber i vækst at 

udlodde udbytte. Hvorimod det ikke virker helt meningsløst for de ”dårlige” selskaber med 

træge fremtidsudsigter at gøre brug af udbytte. Samtidig peges på, at sunde opstartede 

selskaber generelt slet ikke gør brug af udbytter, hvilket er i tråd med livscyklusteorien, 

bl.a. jf. Higgins (1981) og DeAngelo et al (2006). Selvom selskaberne kan betragtes som 

nok så ”sunde og gode”, vil de jf. livscyklusteori først bruge signalering gennem udbytte på 

det tidspunkt, hvor selskaberne har en vis størrelse, mere stabil indtjening og oparbejdet 

højere cash flows. 

Signaleringens indvirkning på investors præference for udbytte er endnu mindre sikker pga. 

tvetydighed forbundet med signalerne jf. Marsh & Merton (1987). Yderligere, hvis udbyttet 

kun ændres for at signalere selskabsspecifikke oplysninger, da bør de samlede 

udbytteændringer være små og tilfældige, snarere end at have et systematisk mønster over 

tid og en dokumenteret positiv tendens. 

 

6.3 Pecking order hypotesen 

Hvor stor en del af selskabets indtjening, der skal udloddes til aktionærerne og hvor stor en 

del, der skal geninvesteres i selskabets drift, må sammen med fastsættelsen af selskabets 

kapitalstruktur, betragtes som to meget fundamentale ledelsesovervejelser. Fundamentalt set 

kan udbytter ses som disponeringer af indtjening, og selskabsledelsens beslutninger om 

udbytte bør derfor have tætte forbindelser til selskabets kapitalstruktur mv. Således findes 

der store ligheder mellem teorier om udbytte- og kapitalstrukturpolitik. Mange af teorierne 

oprindeligt omhandlende kapitalstruktur kan derved også hjælpe til en bedre forståelse og 

forklaring af udbytte og vice versa. Dette gælder både teorier, der er forbundet med 
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transaktionsomkostninger og skatteargumenter, samt teorier, der tager udgangspunkt i et 

marked, hvor der eksisterer asymmetrisk information mellem parterne. Pecking order 

hypotesen er et eksempel herpå. 

 

Udgangspunktet for pecking order hypotesen (på dansk: hakkeordensteorien, fremover 

pecking order) er antagelse om, at der på ethvert marked eksisterer markedsimperfektioner 

og herunder ikke mindst tilstedeværelsen af skat, transaktionsomkostninger og asymmetrisk 

information. Samtidigt findes en antagelse om, at ledelsen agerer i de eksisterende 

aktionærers interesser. 

Donaldson (1961) samt Myers og Majluf (1984) betragtes som grundlæggerne af pecking 

order. De observerede større amerikanske industriselskabers finansieringsadfærd. 

Resultaterne herfra danner grundlaget for den empirisk dokumenterede pecking order. Der 

tages afsæt i en prioritering imellem intern finansiering, fremmedkapitalfinansiering og 

egenkapitalfinansiering. 

 

Myers (1984) rangordner selskabers foretrukne finansieringsrækkefølge således: 

1) Selskaber foretrækker intern finansiering. 

2) Selskaber fastsætter mål for udbyttet givet deres planlagte investeringsprojekter. Dette 

også selvom udbytte typisk kun justeres gradvist til øvrige ændringer. 

3) Hvis der på grund af fastlåst udbyttepolitik eller store udsving i indtjening og 

investeringsmuligheder ikke er tilstrækkeligt internt genererede cash flow til at dække 

investeringerne, trækkes på kassekreditten eller selskabets portefølje af værdipapirer. 

Selskaber prøver af samme årsag at oparbejde lånereserve for at imødekomme udsving i 

indtjeningen og  uventede investeringsmuligheder. Såfremt der forsat er cash flow 

overskud, betaler selskabet først af på gæld og anbringer dernæst overskuddet i 

værdipapirporteføjlen. Hvis der herefter stadig findes overskud, kan udbyttet hæves. 

4) Hvis ekstern finansiering absolut er påkrævet, starter selskaber med at udstede de sikreste 

værdipapirer først. Dvs. ordinær gæld, dernæst konvertible obligationer og aktieemission 

som en sidste udvej. 

 

Pecking order teorien bidrager videre til forklaring af selskabernes udbyttepolitik. Eftersom 

selskaber foretrækker intern finansiering, vil de indlysende gerne undgå situationer, hvor de 

af den ene eller anden årsag tvinges til at benytte ekstern finansiering. Derfor ønsker 

selskaber at holde en så stor del af den historiske indtjening i reserve som muligt og/eller 
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evt. tilbagebetale gæld, frem for at øge udbyttet. Myers og Majluf (1984) angiver udover 

ovenstående, også flere tilføjelser til rangeringen vedrørende finansiel frihed (kaldet 

financial slack19), bl.a. følgende tilføjelse: 

5) Hvis selskabets mulige investeringsprojekter overstiger selskabets cash flow, og 

mulighederne for ”sikker” gældsudstedelse er opbrugt, bør selskabet stadig undlade at 

foretage gode investeringer, hvis disse skal finansieres ved aktieudstedelse. Deraf er meget 

væsentligt, at selskabet har tilstrækkelig financial slack, så ledelsen har mulighed for at 

reagere hurtigt og konsekvent i forhold til nye uforudsete investeringsmuligheder.  

 

Financial slack giver dermed værdi til selskabet. Omvendt findes der også ulemper, der kan 

være associeret med omkostninger for selskabet.  

 

Oprindeligt blev pecking order teorien af Donaldson (1961) forklaret ud fra 

transaktionsomkostninger og emissionsomkostninger. Overført overskud involverer færrest 

omkostninger, og optagelse af gæld er associeret med lavere transaktionsomkostninger end 

ved aktieemissioner. Ydermere giver gældsfinansiering selskabet skattefradrag, som jo ikke 

er tilfældet med andre finansieringsformer. 

Myers (1984) forklarede, at selskaberne via den fortrukne finansieringsrækkefølge dog ikke 

stræber efter at definere en optimal kapitalstruktur20. I stedet formes strukturen mere 

dynamisk ud fra selskabers givne investerings- og finansieringsmuligheder. Rangeringen 

differentierer også mellem de to former for egenkapital, intern oparbejdet finansiering og 

finansiering via aktiemarkedet og ikke på niveauet for gældsandelen.  

 

Som vist ovenfor vægtes intern egenkapital højest efter pecking order teorien. Intern 

finansiering foretrækkes, da denne finansieringsform, udover at være forbundet med færrest 

omkostninger, giver ledelsen mulighed for at holde på information (asymmetrisk 

information). Med andre ord kan ledelsen undgå at frigive ”få meget” information til 

markedet, hvilket tolkes som værende værdifuldt for selskabet. 

Myers (1984) fremhæver netop, hvordan transaktionsomkostninger ikke alene danner det 

teoretiske grundlag for pecking order. Asymmetrisk information i kapitalmarkeder bidrager 

også til forklaringen af pecking order. Myers og Majluf (1984) argumenterer således for 
                                                
19 Financial slack kan if. Myers og Majluf opbygges ved at udlodde meget beskedne udbytter, når 
investeringsmulighederne er dårlige. Aktier udstedes også, når de vurderes som dyre og finansieringen 
dermed anses som billig.  
20 Som tilfældet ved Trade-off teorien. 
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pecking order teori ud fra Akerlofs (1970) forklaring af informationsasymmetri, hvor varen 

i et corporate finance perspektiv skal ses som selskabets aktier, mens ledelsen/selskabet er 

sælgeren, og investoren er køberen. 

Aktionærerne, obligationsejerne og potentielle investorer er bevidste om, at selskabets 

ledelse har bedre information om selskabets fremtidige projekter og sande værdi end dem 

selv. Derfor vil aktionærerne specielt være påpasselige med at investere i nyudstedte aktier, 

da de jf. teorien ikke kan vide, om ledelsen deler informationen eller holder noget tilbage. 

Der kan findes mange forklaringer på, at selskabet ønsker kapitalindskud – to vidt 

forskellige forklaringer kan nemt opstilles. Det kan f.eks. skyldes, at det sunde selskab skal 

bruge kapitalen til at finansiere lovende projekter for at imødekomme stigende efterspørgsel 

på selskabets produkt. Det kan omvendt skyldes, at selskabet er i alvorlige finansielle 

vanskeligheder. I denne situation vil indskydelse af mere aktiekapital ikke være i 

aktionærernes interesse (men i kreditorernes), da aktionærerne i praksis vil indskyde flere 

penge i selskabet, end markedsværdien af egenkapitalen vokser med.  

Aktionærerne vil også spørge sig selv – hvad er årsagen til, at selskabet ønsker yderligere 

kapitalindskud netop via aktieemission? Det må være fordi, selskabet vurderer kursen som 

værende overvurderet og dermed som en billig måde at indhente kapital. Som følge af 

asymmetrisk information vil ledelsen være modvillig overfor at udstede nye aktier, når 

aktien efter ledelsens opfattelse er undervurderet. Deraf vil selskaber kun udstede aktier, når 

kursen vurderes som værende overvurderet og ”dyre” for potentielle investorer. Dette 

ræsonnement kan investorerne regne ud, og deres antagelse herom vil påvirke 

aktionærernes efterspørgsel på aktien i en negativ retning og få kursen til at falde. Flere 

studier finder belæg for negative markedsreaktioner ved offentliggørelsen af 

emissionsplaner.  

Bedømt ud fra empiriske data ser pecking order imidlertid ud til at være meget holdbar. If. 

Myers (1984)21 finansieres 62 pct. af investeringerne mv., blandt ikke finansielle 

amerikanske aktieselskaber, vha. internt oparbejdet cash flow i årene 1973-1982. En 

aktieemission dækkede derimod maksimalt 6 pct. af investeringerne blandt selskaberne. 

 

Grundlaget for pecking order er asymmetrisk information, hvilket medfører, at selskaber 

ikke kan (ikke ønsker) justere udbytteniveau efter varierende investeringsmuligheder. 

Udbytte i forrige perioder lægger dermed beslag på selskabets fremtidig finansiering. 

                                                
21 Brealey, R.A. og Myers S. C. (1984). 
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Baskins hypotese (1989) er, at højt udbytte i tidligere perioder efterfølgende øger selskabets 

behov for kapital, for at opretholde den valgte udbyttesats på sigt. Dette medfører en 

forøgelse i efterspørgsel efter lånekapital, og derved forøgelse af gældsgraden. En 

regressionsmodel med gældsgrad som afhængig variabel analyseres med: 

afkastningsgraden, vækst og udbytte syv år tidligere som uafhængige variable.  

Baskins resultater indikerer, at tidligere udbytte har gennemgående positiv indvirkning på 

gældsgraden. Dette tolkes som, at den positive sammenhæng kommer fra den direkte effekt 

af, at selskabet har niveau for intern finansiering i tidligere år. Baskins argument 

underbygges af, at korrelationsmatricen bekræfter seriekorrelation i udbytte/egenkapital. 

Over en 12 års periode var korrelationen 0,71, mens tilsvarende korrelation i for 

gældsgraden var 50 pct. Baskin analyserede, om selskaberne sætter sig et mål for 

gældsgrad, som de ønsker at holde fast i. Dette fandt Baskin ikke støtte for. Dog var der et 

stabilt forhold mellem udbytte og egenkapital. I et forsøg på at finde en tilnærmelse til 

investeringsmuligheder, benyttede Barclay (1995) markedsværdien til bogført værdi 

forholdet. I modsætning til bogførte værdier, bør markedsværdien reflektere goodwill og 

vækstmuligheder i tillæg til materielle anlægsaktiver. Studiet viste, at selskaber med høj 

marked til bogført værdi havde lavere udbytte og gældsgrad.  

Fama&french (2001) lavede en undersøgelse af amerikanske selskaber for perioden 1963-

1997, hvor de prøver at identificere, hvad der karakteriserer udbyttebetalende/ikke 

udbyttebetalende, der blev bl.a. fundet at selskaber med høj vækst og fremtidige 

investeringsmuligheder udbetaler mindre udbytte end selskaber med færre muligheder for 

vækst. Dette i tråd med pecking order.  

 

6.4 Lintners teori om gradvis udbyttejustering 

I Lintners klassiske undersøgelse (Lintner, 1956) påvises flere årsager til, hvorfor selskabet 

vælger at udlodde, som det gør. Lintners undersøgelse er udgangspunktet for meget af den 

resterende empiri, der ofte forsøger at be- eller afkræfte Lintners resultater om, hvordan 

ledelsen træffer beslutninger om udbytte. Lintner finder bl.a. frem til, at selskabernes 

udbyttepolitik bliver fastsat først, og herefter følger fastlæggelse af selskabets andre 

politikker, såsom investeringspolitik. Lintners resultater viser også, at ledelsen ikke 

fastsætter udbyttet direkte i tråd med selskabets indtjening, men først beslutter, om der 

overhovedet skal ske ændringer i udbyttet. Det betyder, at virksomheden ikke vil afholde 

sig fra at indhente ny kapital (modsat pecking order) som følge af en lav indtjening, da 
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udbyttepolitik har en høj prioritet. Baggrunden for dette synspunkt kan virker irrationel, 

men skyldes ledelsens overbevisning om, at markedet præmierer selskaber med en stabil 

udbyttepolitik, hvilket også signalteorien og anden empiri peger på, rent faktisk er tilfældet. 

I kortere perioder, hvor indtjeningen faldt, undgik ledelsen således at reducere i 

udbyttebetalinger, hvilket viser, at udbyttet er konservativt, indeholder signalværdi samt at 

det fastsættes langsigtet. Denne holdning forklares med, at der typisk vil være en 

asymmetrisk effekt på kursen afhængigt af om udbyttet øges eller reduceres. Reduktioner i 

udbytte ses af markedet som et signal om, at selskabet er i problemer, og det vil få 

aktionærerne til at tvivle på selskabets økonomiske situation og frasælge selskabets aktier. 

Dette vil medføre et kursfald. Omvendt vil konstant eller stabilt voksende udbyttebetalinger 

ikke resultere i en højere aktiekurs, da dette blot er forventet af markedet. Deraf fandt 

Lintner det betydningsfyldt for et selskabs fremtidige succes, at udgangspunktet for udbytte 

blev holdt på et realistisk og nogenlunde permanent niveau, for at selskabet kunne 

opretholde stabiliteten og/eller svagt øge udbyttet over tid. Ledelsen vil derfor kun øge 

niveauet for udbyttet, såfremt man er sikker på ikke at skulle reducere det på et senere 

tidspunkt.  

 

Størstedelen af selskaberne i Lintners undersøgelse fastsatte målsætninger for andelen, som 

skulle udbetales i udbytte, og udbyttet blev derefter gradvist justeret efter, hvordan 

fremtidsudsigterne til indtjeningen så ud på længere sigt. Ifølge undersøgelsens 

interviewdel varierer selskabernes mål for udbytteprocenten mellem 20-80 pct. af 

indtjeningen, hvor 50 pct. var andelen, som de fleste selskaber stræbte efter. 

Lintners regressionsmodel viste en forklaringsgrad på hele 0,85 dvs., at 85 pct. af 

udsvingene i udbyttet fra år til år kunne forklares gennem hans regressionsmodel. Udbyttet 

blev fundet signifikant afhængigt af selskabets indtjening, dog med den modifikation, at 

udbytte, som nævnt, meget sjældent bliver reduceret ved en dalende indtjening. Ifølge 

Lintner er det nuværende års indtjening, tidligere års udbytter og ønsket om stabilitet i 

udbytte, der hovedsagelig påvirker udbytteprofilen. 

Fama & Babiak (1968) foretog som de første en omfattende undersøgelse af Lintners model 

og resultater. De indsamlede data fra 392 virksomheder i perioden 1946-1964. Resultaterne  

er meget lig Lintners resultat. Imidlertid anvendte Fama & Babiaks regression tidligere 

perioders indtjening i stedet for tidligere udbyttestabilitet og opnåede en endnu højere 

forklaringsgrad end Lintner. Baker, Farrelly & Edelman (1985) foretog en 
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spørgeskemaundersøgelse ud fra 318 selskaber for at fastslå de væsentligste udbytte-

determinanter. Deres observationer bekræfter også Lintners resultater.  

 

Allen (1992) fandt, at 52 pct. af selskaberne i studiet opstillede et mål for udbytteraten, som 

i gennemsnit var 34 pct., hvilket var lavere end beskrevet i tidligere studier. Ligeledes fandt 

Allen via interviews, at højeste prioritet var ønsket om et stabilt udbytte, og dernæst kom 

selskabernes nærmeste udbytte historie. Baker (2000) lavede en lignende 

spørgeskemaundersøgelse i perioden 1983-1997 blandt 603 selskabsledere. Baker fandt, at 

selskaberne først og fremmest pegede på det aktuelle og fremtidige indtjeningsniveau som 

den væsentligste udbyttedeterminant. Dernæst stabiliteten i udbyttebetalingen, efterfulgt af 

aktieprisens påvirkning, og at en ændring i udbytte ville give investorerne signaler til 

fremtiden. Disse resultater giver støtte til Lintners konklusioner. 

Bond og Mougoue (1991) med flere har dog demonstreret problemer forbundet med 

Lintners gradvise justeringsmodel. Det største er problemet med høj korrelation mellem 

årets udbytte og sidste års udbytte, hvilket kan medføre alvorlig multikollinearitet. 

 

7. Empirisk forskning om udbyttepolitikkens determinanter 

Black indledte hans artikel fra 1976 med følgende selvkonkluderende spørgsmål:  

”What should the corporation do about dividend policy? We don´t know”. 

 

Dividendepolitik er siden hen internationalt meget grundigt analyseret, men bliver stadig i 

nyere tid udråbt til et af de ti største finansielle mysterier if. Bhattacharyya (2007), samt 

Brealey, Myers, & Marcus (2007). Mange studier har haft enslydende konklusioner, men 

næsten ligeså mange har direkte modsatrettede, og der findes dermed endnu ikke et helt 

entydigt svar på Blacks spørgsmål. En lang række bestemmende faktorer for udbytte er 

gennem tiden blevet identificeret i empiriske undersøgelser – de fleste udført via en form 

for regression.  

 

I det følgende afsnit er forsøgt opstillet de studier, som undertegnede oftest har fundet 

referencer til blandt nyere undersøgelser i forbindelse med udarbejdelsen af specialet. 

Det har i den forbindelse især været vanskeligt at vurdere, hvilke nyere udbyttestudier, der 

absolut burde inddrages i gennemgangen. Flere lektorer fra både CBS og Aarhus universitet 
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22 blev derfor spurgt til råds i processen. Trods deres interesserede tilbagemeldinger mente 

ingen af dem desværre at kunne bidrage med yderligere viden om, hvilke udbyttestudier, 

der ansås som de væsentligste i den nyeste litteratur. Listen med studier kan dermed slet 

ikke ses som 100 % udtømmende. Mange af studierne, der refereres til, anses som 

klassikere, mens andre nyere studier er fremfundet på mere tilfældig vis – og der findes 

mange, mange flere23. Det vurderes dog, at man ud fra de udvalgte studier bør kunne 

anskueliggøre de væsentligste empiriske resultater og konklusioner. Undersøgelserne viser 

flere ligheder, men er ofte også meget diversificerede – både hvad angår metode, teoretiske 

udgangspunkter, undersøgte determinanter og konklusioner, der ikke sjældent er forskellige. 

Langt de fleste undersøgelser bunder i amerikanske undersøgelser, inddragende 

amerikanske selskaber, og der vil derfor blive gjort særligt opmærksom på de studier, der 

har et andet datagrundlag i det nedenstående afsnit. De udvalgte empiriske studier er forsøgt 

opstillet logisk, og deres resultater vil kort blive beskrevet. Set over tid virker det ikke til, at 

udbyttedeterminanterne har ændret sig væsentligt fra Lintner (1956) og frem til de nyere 

studier, men nye teorier er dog kommet til siden hen. Da studierne netop undersøger for 

mange rigtig forskellige faktorer, har det været en udfordring at opstille nedenstående nemt 

og overskueligt. Mange af studierne bliver derfor opdelt, sammenkædet og tages ud af 

kronologien for at forsøge at opnå et bedre overblik. Dette virker nødvendigt, da flere 

forskere ofte undersøger for flere variable og teorier i samme studie. Alle undersøgelser er 

udgivet i anerkendte, finansielle tidsskrifter, som selvsagt underbygger undersøgelsernes 

høje validitet. 

 

7.1 Gennemgang af udbyttestudier 

Lintners klassiske undersøgelse fra 1956 er udgangspunktet for meget af den resterende 

empiri, der ofte forsøger at be- eller afkræfte Lintners resultater. Lintner (1956) tager 

udgangspunkt i 600 amerikanske selskaber, hvoraf 28 selskaber blev udvalgt til endelig 

undersøgelse via interviews og regressionsanalyser, løbende over en periode på 7 år, 1947-

1953. Undersøgelsen er blevet kritiseret for ikke at være statistisk repræsentativ pga. den 

tilfældige udvælgelsesmetode af de 600 selskaber, men resultaterne herfra anses alligevel 

stadig i dag som værende valide og relevante ifølge Lease et al (1999). Flere forskere har 

således også, som tidligere beskrevet, senere bekræftet undersøgelsens resultater. 15 

                                                
22 Møller, Parum, Beckmann og Raaballe. 
23 Se evt. Frankfurter & Woods (2002) oversigt i bilag 2. 
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finansielle og ikke-finansielle determinanter blev undersøgt i Lintners studie, særligt 

omhandlende signalteori. Lintner fandt bl.a., at udbyttet har positiv signifikant 

sammenhæng til: Selskabets størrelse, villighed til at anvende ekstern finansiering (større 

gældsandel), tidligere brug af udbytte, indtjenings stabilitet, institutionelt ejerskab 

(storaktionærer), samt vækst i aktiver. Disse faktorer er alle meget typiske 

undersøgelsesvariable brugt i den efterfølgende empiri. Lintners undersøgelsesresultater 

viser, at især indtjeningen påvirkede udbytter, men i kortere perioder, hvor indtjeningen 

faldt, undgik ledelsen at reducere i udbyttebetalinger, hvilket viser, at udbyttet er 

konservativt, indeholder signalværdi, og at det fastsættes langsigtet. Ifølge Lintner er det 

nuværende års indtjening, tidligere års udbytte og ønsket om stabilitet i udbytte, der 

hovedsagelig påvirker udbytteprofilen hos et selskab.  

Fama og Babiak (1968) studerede, som tidligere beskrevet, determinanter for 

udbyttebetalinger blandt 392 selskaber i perioden 1946-64. Undersøgelsen konkluderer, at 

indtjeningen synes at være et bedre mål for udbytter end både cash flow, tidligere udbytter 

og afskrivninger, som indgår som forklarende variable i deres model.  

Alli et al. (1993) viser derimod, at udbyttebetalinger afhænger mere af selskabets cash flow, 

som afspejler selskabets mulighed for at udbetale udbytte, end af årets indtjening.  

Baker, Farrelly og Edelman (1986) undersøger 318 New York Stock Exchange (NYSE) 

selskaber og konkluderer, at de vigtigste determinanter for udbyttebetaling er det forventede 

niveau for de fremtidige indtjeninger, samt tidligere brug af udbytte.  

Pruitt og Gitman (1991) interviewer 1000 af de største finansielle ledere i USA og redegør 

for, at nuværende og tidligere års indtjening er den vigtigste faktor. 

Baker og Powell (2000) konkluderer i deres studie af NYSE-selskaber, at 

udbyttedeterminanter ofte er branchespecifikke, samt at den forventede fremtidige 

indtjening er den vigtigste faktor.  

Kania og Bacon (2005), samt Mancinelli og Ozkan (2006) finder omvendt en negativ 

sammenhæng til det institutionelle ejerskab.  

Arif et al. (2011) finder, blandt 86 pakistanske aktieselskaber, at der overraskende nok er 

negativ sammenhæng mellem selskabets størrelse og udbytte, hvilket forklares med de 

mange mindre familiestyrede selskaber i undersøgelsen og en grad af nepotisme blandt 

disse.  

Danske Raaballe og Hedensted (2007) har også fundet en negativ sammenhæng mellem 

udbytte og selskabsstørrelse blandt danske aktieselskaber, men kommer ikke med nogen 

umiddelbar forklaring herpå. Raaballe og Hedensted (2007) finder i deres analyse af OMX-
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selskaberne endvidere en positiv sammenhæng mellem udbytteomfang og henholdsvist 

indtjeningens størrelse, indtjeningens fortegn, stabiliteten i indtjeningen og tidligere brug af 

udbytter. I modsætning til størstedelen af den internationale litteratur, finder de også en 

negativ sammenhæng mellem udbytte og selskabsstørrelse og tilstedeværelsen af 

storaktionærer. 

Fama og French (2001) finder, gennem test af Pecking Order teori, bl.a. frem til, at 

selskaber med høj profitabilitet og vækst samt få fremtidige investeringsmuligheder i højere 

grad bruger udbytter, end selskaber, der præges af lav profitabilitet (rentabilitet) og mange 

fremtidige investeringsmuligheder. Således understøtter de også Higgins (1981) og 

livscyklus teorien. Fama og French finder samtidig bevis for, at denne sammenhæng kun 

gælder på lang sigt og ikke, pga. variationer, på kort sigt.  

Arnott og Asness (2003), Zhou og Ruland (2006), Gwilym et al. (2006) understøtter 

ligeledes, at højere udbytte er tæt forbundet med en højere fremtidig realiseret vækst i 

aktiver og indtjening.  

Amidu og Abor (2006) undersøger de faktorer, der påvirker børsnoterede selskaber i Ghana. 

Resultaterne af deres undersøgelse viser, at udbytteniveauet er positivt relateret til 

rentabilitet og likviditet og negativt relateret til selskabets vækst.  

Gupta og Banga (2010) finder, at rentabilitet og det frie cash flow har den mest positive 

sammenhæng. 

Al Shabibi og Ramash (2011) påviser en positiv signifikant sammenhæng til selskabets 

rentabilitet, indtjening og selskabs størrelse. 

 

Gennem tiden har mange også set på om selskabernes risiko, typisk målt via 

indtjeningsvariation, beta eller gældsrisiko, havde indflydelse på udbytte. Higgins (1972), 

Fama (1974) samt Smirlock og Marshall (1983) dokumenterer en vis indbyrdes 

afhængighed mellem investeringer (målt via vækst i aktiver) og udbytte. Pruitt og Gitman 

(1991) finder endvidere, at overvejelser om investerings- og finansieringsstruktur var 

væsentlige, og at selskabets risiko (målt via år til år variation i indtjeningen) også er 

bestemmende for virksomhedens udbyttepolitik. Dvs. des mindre variation i indtjeningen, 

des højere udbytte og vice versa. Cykliske industrier vil jf. Pruitt og Gitman (1991) dermed 

ikke gøre lige så meget brug af udbytte. 

Green et al. (1993) finder også, at selskabets beslutning om at investere er forbundet med 

gældsstrukturen og derigennem også forbundet med udbyttet.  
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På samme måde finder Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985), Colins et al. (1996), D'Souza 

(1999) og Amidu og Abor (2006), men ud fra selskabets betaværdi (som indikator for dets 

markedsrisiko), at der er negativ sammenhæng mellem udbytte og risiko. 

Gupta og Banga (2010) finder, ligeledes at høj gældsandel (og dermed risiko) har negativ 

sammenhæng til udbyttet blandt indiske selskaber. 

Crutchley og Hansen (1989) og Al Shabibi og Ramash (2011), finder modsat mange andre 

en positiv sammenhæng til selskabets risiko.  

 

Livscyklusteori fylder umiddelbart ikke så meget i de fundne empiriske studier, men er ikke 

desto mindre god til forståelsen af grundlaget for signalteori mm. Higgins (1981) viste som 

en af de første en direkte sammenhæng mellem vækst og finansieringsbehov. Han forklarer, 

at nye, hurtigtvoksende selskaber med mange investeringsmuligheder har behov for den 

interne finansiering og derfor ikke bruger udbytter i så stort omfang som mere modne og 

profitable selskaber – dvs. udbyttet afhænger af  selskabernes økonomiske livscyklus.  

Rozeff (1982), Lloyd et al. (1985) og Collins et al. (1996) understøtter også livscyklus 

teorien, da deres studier viser signifikant negativ sammenhæng mellem historisk 

omsætningsvækst, indtjening og udbytter blandt nystartede selskaber.  

DeAngelo et al. (2006) understøtter agentteori og livscyklus teori. De konkluderer, at 

selskaber først betaler udbytte, når de har en vis størrelse, er profitable og har store og 

stabile cash flows.  

Denis og Osobov (2009) understøtter ligeledes livscyklus teorien blandt selskaber i USA, 

Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Japan. De finder også, at større og mere 

rentable virksomheder, og de med en større andel optjent egenkapital, er mere tilbøjelige til 

at udbetale udbytte, mens effekten af vækstmuligheder er blandet, bl.a. som følge af 

selskabernes alder.  

 

Selvom agentteori og cashflowteori ikke er specialets omdrejningspunkt, ser det gennem 

empirien ud til, at disse teorier også er meget udforskede. En canadisk undersøgelse af 

Jensen & Mecklings (1976) agentteori af Adjaoud og Ben-Amar (2010) viser, at selskaber 

med stærkere corporate governance har højere udbytte udbetalinger. Deres undersøgelse 

viser f.eks., at en bestyrelses uafhængighed til selskabet er positivt relateret til udbyttet.  

Al Shabibi og Ramash (2011) undersøger også corporate governance indflydelse på 

udbyttepolitik via deres undersøgelse af 90 selskaber på Londons børs i 2007. De finder, at 
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jo flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer, der er i selskabet jo højere udbytte udbetales 

også, hvilket underbygger Rozeff (1982) samt Adjaoud og Ben-Amar (2010).  

Studiet af Rozeff (1982) er i overensstemmelse med agentteori om, at selskaber beslutter 

deres udbytte med henblik på at reducere agent- og transaktionsomkostninger.  

Easterbrook (1984) og Jensen (1986) påviser samme sammenhæng. De finder bevis for, at 

ved at bruge høje og stabile (smooth) udbytter, ”tvinges” selskabet til at bruge det frie cash 

flow og søge ekstern kapital. Dette medvirker til højere overvågning fra kreditorer og 

nedsætter de samlede agentomkostninger.  

Crutchley og Hansen (1989) undersøger også agentteori via 603 industrivirksomheder. De 

undersøger ledelsens ejerandel og finder, at større indtjeningsvariation er forbundet med 

større udbytte, samt at større selskaber, der har højere gearing, også udbetaler et større 

udbytte. Dette forklares igen med bevidste valg fra selskabet for at nedsætte 

agentomkostninger.  

Li og Zhao (2008) finder derimod, at der ikke er et sikkert belæg for agent- og 

signaleringsteori i USA, eftersom selskaber med større informationsasymmetriproblemer 

udlodder mindre udbytte.  

Myers (2004) undersøger også agentproblemer og finder, at udbyttet har positiv 

sammenhæng til institutionelle ejerskab og gældsgrad.  

Kania og Bacon (2005) finder, at variabler såsom salgsvækst, udvidelse af selskabet og 

insider ejerskab har en negativ indvirkning på udbytte, samt at også institutionelt ejerskab 

har en negativ sammenhæng med udbyttebetalinger, hvilket er i strid med den eksisterende 

litteratur. Det understøttes dog også af Mancinelli og Ozkan (2006), der har foretaget en 

empirisk undersøgelse af forholdet mellem ejerstrukturen i selskabet og udbyttepolitikken 

for 139 italienske selskaber. Deres resultater antyder, at udbytteprocenten er negativt 

forbundet med større andel af storaktionærer.  

Leary og Michaely (2011) finder, at stabiliteten i udbyttet er steget konstant de seneste 80 

år. De finder bevis for, at ældre og større selskaber (cash cows) med mindre volatibel 

indtjening, lavere vækst og flere institutionelle investorer i større grad bruger mere stabile 

(smoothe) udbytter. 

 

Som tidligere beskrevet peges ofte på, at selskaberne ønsker at ”smoothe” udbytter så meget 

som muligt, da især nedjusteringer vil blive betragtet som et dårligt signal. Denis og 

Osobov (2009) finder imidlertid gennem deres undersøgelse af ”smoothing” i selskaber fra 

USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Japan, at der er langt mindre 
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konservatisme og signalering i udbytte udenfor USA. Dette forklares med, at 

udbytteannonceringer empirisk set har større indflydelse på kursen i amerikanske selskaber 

end f.eks. i Europa og udbyttet derfor også varierer mere i takt med cyklusser og 

konjunktur. Dermed finder Denis og Osobov (2009) også mindre sammenhæng med 

tidligere udbytter for selskaber uden for USA. Raaballe og Hedensted (2007) finder, som 

førnævnt, også denne sammenhæng. Blandt danske udbyttebetalende selskaber, der det 

efterfølgende år får et negativt resultat, cutter knapt 50 pct. af selskaberne udbyttet til nul.  

Goergen et al. (2005) finder derimod på det tyske marked, at hele 80 pct. af de tabsgivende 

selskaber cutter deres udbytte til nul. DeAngelo et al. (1992) finder modsat, at blot 15 pct. 

af amerikanske udbytteaktier med efterfølgende negativt resultat vælger at cutte udbyttet til 

nul. Dermed ses, at de amerikanske selskaber tillægger signalværdien af udbytte betydeligt 

større værdi end de europæiske, og udbyttet er mere fleksibelt på de europæiske markeder. 

 

7.2 Delkonklusion 

På baggrund af gennemgangen af nogle af de væsentligste studier ovenfor kan konkluderes, 

at årets nettoresultat (indtjeningen), siden Lintner (1956) og frem til i dag, må betragtes som 

den primære determinant for selskabets udbyttepolitik. Der er samtidigt også enighed om, at 

selskaberne generelt er konservative i brugen af udbytte og der dermed er tæt sammenhæng 

til det historiske brug af udbytter. Effekten af udbyttets sammenhæng til selskabernes  

vækstmuligheder, fremtidsudsigter, størrelse, frie cash flow, risiko og gældsandel med flere 

er derimod mere blandede. Faktorer som instituelt ejerskab, størrelse og ledelsens ejerandel 

gør sig også gældende på nogle markeder, men dette er umiddelbart ikke tilfældet i 

Danmark. Samtidigt ses, at selskaberne ønsker ”smoothe” udbytter, således at 

udbytteniveauet undgås at sættes ned i takt med en evt. indtjeningsnedgang. Af ovenstående 

studier ses dog også, at udbyttet i USA er mere konservativt end på mange andre markeder, 

heriblandt det danske. Blandt danske selskaber er udbyttepolitikken derved mere fleksibel. 

Endelig peger studier på, at udbytte kan være branchespecifikt og/eller være 

traditionsbundet. Flere studier finder belæg for, at nystartede selskaber, der befinder sig 

tidligt i deres livscyklus, ikke bruger udbytter i stort omfang, fordi hele overskuddet ofte 

geninvesteres i væksten. Disse selskaber er således først tilbøjelige til at udbetale udbytte, 

når de har opnået en vis størrelse, er tilstrækkeligt profitable og har oparbejdet større og 

mere stabile indtjeninger. Med andre ord, når selskaberne har råd til at føre en stabil 

udbyttepolitik. 
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7.3 Empiriens usikkerheder  

Frankfurter & Wood (2002) udarbejdede et studie indeholdende 151 anerkendte 

udbyttemodeller, alt fra spørgeskemaer og interviewbaseret undersøgelser til de mange 

forskellige former for regressionsanalyser24. De ønskede at fastslå, om det var den brugte 

analysemetode, prøvetagningsperiode og/eller data frekvens, der kunne forklare, at nogle 

resultater var så modsatrettede og usammenhængende. Frankfurter & Wood fandt, at 

hverken analysemetode, prøvetagningsperiode eller data frekvens havde indflydelse på 

resultatet af analyserne. Længden af prøven (undersøgelsesperioden) eller det samlede antal 

observationer, der blev anvendt i de mange analyser, kunne dog være en fejlkilde. En del af 

de modstridende resultater kunne således tilskrives, at nogle modeller medtog et for lille 

datagrundlag, altså for få selskabsobservationer i forhold til deres valgte analysemetode. 

Undersøgelser med data fra en snæver tidshorisont kunne også være underlagt anomalier, 

der ville blive vasket ud set over længere prøveperioder. Omvendt konkluderede 

Frankfurter & Wood, at sådanne bortskylninger ikke bidrog til forbedringer i den 

videnskabelige viden, men måske netop kunne skjule væsentlige faktorer. 

Af andre årsager blev, sammen med Brealey & Myers (1991), påpeget, at selskabernes 

tradition for udbytter er den samlede sum af mere end 300 års udvikling af praksis med 

udbyttebetalinger, og at disse traditioner i øvrigt var ret forskellige fra land til land, marked 

til marked og fra branche til branche. Herigennem påpeges, at de enkelte selskabers 

asymmetriske karakteristika havde en del af skylden for nogle modellers forskellige 

konklusioner, men det kan dog i sagens natur altid ses som en udfordring med modeller ud 

fra et empirisk grundlag. Trods de individuelle og markedsmæssige forskelle i politik, 

gentager der sig dog stadig konsistente, robuste og identificerbare mønstre af 

udbyttebetaling gennem selskaber, som det også blev konkluderet. Ud fra undersøgelsen 

blev det i samme omgang forklaret, at ingen udbyttemodel, enten separat eller sammenholdt 

med andre modeller kunne understøttes på alle børsmarkeder. Endelig kunne studiernes 

udvalgte variable og deres definitioner herpå (proxy) også påvirke resultaterne og derved 

forklare nogle af studiernes modsatrettede konklusioner. Frankfurter og Wood fandt 

derigennem samlet frem til, at forskning til forklaring af dividendefænomenet bestod af en 

række modstridende teoretiske modeller, der alle mangler stærk empirisk støtte.  

 

                                                
24 Se evt. bilag 2 for et overblik over Frankfurter & Woods inddragede studier eller for et generelt 
overblik over anerkendte udbyttestudier frem til 2002. 
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EMPIRISKE ANALYSER 

Som det ses af specialets første halvdel findes der mange synspunkter på og teorier om, 

hvordan og hvorfor selskaberne bør benytte udbytteinstrumentet. Teorierne om udbytte er 

grundigt efterprøvet med omfangsrig empiri gennem tiden - som oftest gennem 

spørgeskema- eller økonometriske undersøgelser via en form for regressionsanalyse. 

Afsættet til specialets empiriske del er at afprøve et par af disse teorier under danske 

forhold i undersøgelsesperioden 2005-2012 (dvs. dækkende regnskabsårene 2005-2011). Jf. 

specialets problemformulering, søges der svar på, om der er sket betydelige ændringer i 

udbyttedeterminater, selskabernes brug, motiver og holdninger til udbytte fra tiden før 

finanskrisen indtraf i 2008 og frem til i dag. Dette vil blive anskueliggjort gennem 

nedenstående metoder. 

 

Årsrapport-analysen 

Efterfølgende vil 11 udvalgte OMXC20 selskabers udbyttepolitik blive analyseret dybere 

ud fra de enkelte selskabers type af udbyttepolitik, samt de motiver og målsætninger der 

ligger til grund herfor - eventuelle forbindelser til selskabernes kapitalstruktur bliver 

ligeledes undersøgt. Dette bliver analyseret ud fra selskabernes egne beskrivelser i 

ledelsesberetninger fra hver af selskabernes årsrapporter, 2005-2011. Selskabernes DPS 

følger i øvrigt regnskabsåret, således at udbytte i 2011, men først er til udbetaling i 2012, 

benævnes 2011 udbytte. 

 

Spørgeskema-undersøgelsen 

Årsrapport-analysen vil blive suppleret med spørgeskemabesvarelser fra de samme 

OMXC20 selskaber, omhandlende selskabernes syn og holdninger til deres brug af udbytte. 

Selskabernes besvarelser herfra (en spørgeskemaundersøgelse undertegnede har foretaget i 

sommeren 2012) vil blive diskuteret og sammenlignet med en meget lignende 

spørgeskemaundersøgelse foretaget umiddelbart før finanskrisen i 2006. 

 

Regressionsmodeller 

Efter at have undersøgt, hvordan selskaberne selv forklarer deres udbyttepolitik vil endelig 

blive udført tværsnitsanalyse (NV) og første difference estimation af 86 danske 

aktieselskaber via Excel. Den videre forklaring af analyserne er mere kompleks og der 
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henvises derfor til afsnittet ”Empiriske regressioner”, samt evt. til ”Afgrænsninger og 

selskabsudvælgelse til regressioner”. 

 

8. Hvad siger selskaberne selv 

8.1 Årsrapport-analysen 

Mange af selskaberne deler ikke mere information med offentligheden end absolut 

nødvendigt og argumenterer generelt ikke meget for deres valgte udbyttepolitik. F.eks. 

skriver A.P. Møller Mærsk i 2005:  

”Bestyrelsen foreslår, at der udbetales et udbytte til aktionærerne på DKK 550 
pr. aktie à DKK 1.000 – i alt DKK 2.418 mio. (DKK 450 pr. aktie à DKK 1.000 
– i alt DKK 1.978 mio.).” 
(Mærsk 2005, 32) 

 

Ovenstående beskrivelse af selskabets udbyttepolitik må betragtes som et absolut minimum 

af information for et udbyttebetalende selskab, som man i øvrigt ligeså vel kan læse via 

årsregnskabet. Ikke desto mindre ses lignede formuleringer konsekvent år efter år blandt 

mange af selskaberne. 

Der kan imidlertid alligevel godt findes interessant viden, der er værd at trække ud af 

selskabernes årsrapporter. 

 

8.1.1 Determinanter selskaberne peger på 

Selskaberne, der giver en nærmere beskrivelse af deres udbyttepolitik, peger på at 

indtjeningen er den mest afgørende determinant, når udbyttet fastsættes. Men også forhold 

som kapitalstruktur, hensyn til udvikling og vækstmuligheder, stabilitet samt et stort frit 

cash flow nævnes. Eksemplificeret via citater nedenfor: 

”Det er koncernens politik at fastholde en stabil dividendepolitik, som giver 
NKTs aktionærer et løbende kontant afkast af deres investering i selskabet 
samtidig med at en del af overskuddet reinvesteres i koncernens fremadrettede 
udvikling og vækst... I den nuværende strategiperiode (2008-2012) fastholdes en 
årlig udbyttebetaling, der udgør ca. 1/3 af årets resultat efter skat.”  
(NKT Holding 2007, 15) 
 
”På grundlag af Novo Nordisks stærke balance, vedvarende betydelige 
pengestrømme og bestyrelsens tiltro til virksomhedens strategi og langsigtede 
fremtidsudsigter har vi konsekvent øget udbyttebetalingen de sidste fem år.”  
(Novo Nordisk 2010, 2) 
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”Eftersom der forventes en stabil forbedring af pengestrømmen i de kommende 
år, blev det i 2011 besluttet at indlede et nyt aktietilbagekøbsprogram og 
gradvis øge udbytteudlodningen.” 
(Novozymes 2011, 28) 
 
”Resultaterne udgør et solidt fundament for TDC's tilsagn om at udbetale et 
udbytte på DKK 4,35 pr. aktie.” 
(TDC 2011, 4) 
  
”Gruppen har til hensigt at fortsætte den historiske tendens til at øge det 
nominelle udbytte pr. aktie på baggrund af den underliggende 
indtjeningsstyrke.” 
(Mærsk 2011, 53) 

 

Der findes dog også eksempler på, at selskaberne direkte hæver udbyttet, selv når 

indtjeningstrend og markedsværdi er aftagende. Carlsberg (2011, 8) er et eksempel herpå, 

hvilket forklares med stærke pengestrømme og reduktioner i gearingen. 

Endelig angiver Lundbeck og Novo Nordisk, at de bl.a. fastsætter udbyttet ud fra 

gennemsnittet i branchen. Dette er interessant eftersom Lundbeck og Novo Nordisk, som 

bekendt, deler branche og samtidig er de eneste, der referer til branchenormen i forbindelse 

med fastsættelsen af udbytte: 

“In the years ahead, the company intends to pay dividends of 25-35% of the 
profit after tax. The Supervisory Board believes that the company’s dividend 
policy is in line with industry practice.” 
(Lundbeck 2005, 7) 
 
”Novo Nordisk har fulgt sin politik om gradvis at øge udbytteandelen til et 
niveau, der svarer til gennemsnittet i lægemiddelindustrien, som i øjeblikket er 
omkring 40%.” 
(Novo Nordisk 2008, 4) 

 

8.1.2 Finanskrisens påvirkning af udbytte 

I gennemgangen af de 11 (13) selskabers årsrapporter synes en klar tendens at være, at 

nogle brancher nedsatte udbyttet markant i 2008-2009(2010), mens andres udbytteudvikling 

virkede helt uberørt af den omfattede recession.  Flere selskaber blandt medicinalindustrien 

ser ud til at følge en styret udbyttepolitik (uden forbehold), se evt. tabel 8.1. Netop 

selskaberne i denne branche er ikke ramt på indtjening, som vist i tabel 8.2. Branchen ser 

derved ikke ud til at være berørt af finanskrise eller konjunkturudsving, hvilket kan være 

forklaringen på deres stabile udbyttepolitik gennem perioden. Der ses en tydelig opdeling 
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mellem hvilken branche selskaberne tilhører og udviklingen i deres udloddede udbytte. 

Dette er vist nedenfor i henholdsvis tabel 8.1 og tabel 8.2, der sammenligner selskabernes 

udbytte pr. aktie vha. den naturlige logaritme.  

 

Tabel 8.1 Selskaber, som ikke ændrer udbyttepolitik pga. finanskrisen. 

 
 

Tabel 8.2 Selskaber, som ændrer udbyttepolitik pga. finanskrisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud fra tabel 8.2 ses, at de 6 selskaber skærer ret markant i udbytterne for perioden 2008-

2009(2010). Denne selskabsgruppe i tabel 8.2 tilhører mere cykliske industrier end 

selskaberne i tabel 8.1. Dermed nedskærer 6 ud af 11 selskaber således udbyttet som følge 

af finanskrisens udfordringer. Mens 2(3) af de 6 helt vælger at cutte deres udbytte til 0 som 

følge af finanskrisen25. I samme tabel 8.2 observeres ret iøjenfaldende stigninger i udbyttet 

kort efter nedsættelserne, således at det alene er NKT Holding, der udbetaler et lavere 

                                                
25 FLSmidth vælger i første omgang at cutte udbyttet for 2008 til 0 og se tiden an - for efterfølgende at 
udlodde senere hen i 2009. 
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udbytte pr. aktie for regnskabsåret 2011 end det var tilfældet inden finanskrisens indtog26. 

Dette kan forklares med, at en stor del af selskaberne i denne analyse har større indtjening i 

2011 end i årene før finanskrisen tog fat. Som det ses af bilag 327 findes der en ret tæt 

sammenhæng mellem indtjening og udbytte. Den positive sammenhæng bliver ligeledes 

belyst via regressionsmodeller senere i specialet. 

 

8.1.3 Udbytte som tilpasningsinstrument for kapitalstruktur 

I forbindelse med kapitalstrukturtilpasninger ser udbytte ikke ud til at blive benyttet i 

væsentlig grad blandt selskaberne (trods mange forbinder de to), derimod nævner flere af 

selskaberne aktietilbagekøb og investeringer som instrument for tilpasninger af 

kapitalstrukturen. Eksemplificeret ved DSV og GN Store Nord: 

”Reguleringer til gearingsniveauet vil fortrinsvist ske via aktietilbagekøb. 
Koncernens udbytte vil holdes konstant eller forøges i et afmålt tempo under 
hensyntagen til koncernens gearingsniveau og planlagte akkvisitioner.”  
(DSV 2005, 7) 

 
”Justeringer til den nævnte likvide beholdning afledt af GN’s fremtidige frie 
cash flow vil fortrinsvis ske ved tilbagekøb af egne aktier, da det for mange 
aktionærer vil være den skattemæssigt mest gunstige udlodningsform, samtidig 
med, at det for de fleste øvrige aktionærer er mindst lige så attraktivt som 
udbyttebetalinger.” 
(GN Store Nord 2006, 15) 

 

NKT beskriver omvendt at udbyttet overvejes brugt som tilpasningsinstrument: 

”Såfremt disse tiltag ikke bringer koncernens gearing op på det ønskede niveau, 
vil det blive overvejet at øge dividendeudbetalingerne og det kan også blive 
aktuelt at købe egne aktier tilbage med henblik på annullering.”  
(NKT Holding, 2006, 7) 

 

Ud fra selskabernes samlede beskrivelser ser det dog ikke ud til at kapitalstruktur og 

udbytte umiddelbart linkes tæt sammen og de dermed påvirker hinanden. Parum og Møller 

(2000) peger på, at udbytter som regel ikke udbetales i en størrelse, der reelt ændrer ved 

selskabernes kapitalstruktur i væsentlig grad og finder ligesom selskaberne også at 

aktietilbagekøb og/eller investeringer er mere brugte redskaber for kapitalstruktur-

tilpasninger. 

                                                
26 I denne sammenhæng ses bort fra GN Store Nord, der ikke har nedsat udbyttet pga. finanskrisen, 
men allerede nedsætter udbyttet for regnskabsåret 2006 bl.a. fordi selskabet foretrækker brug af 
aktietilbagekøb. 
27 Hvor selskaberne udbytte pr. aktie, indtjening osv. er vist numerisk og via grafer vha. indekstal. 
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8.1.4 Residual eller styret udbyttepolitik 

Ud fra tabel 8.3 ses at langt de fleste selskaber (9 ud af 11 udbytteselskaber) angiver 

procentvise målsætninger for udbytteniveauet ud fra årets indtjening. Udbytteprocenten er 

imidlertid aldrig uddybet mere, men fastsættes bare som et ønsket niveau, der findes 

passende. Kun A.P. Møller Mærsk og Carlsberg angiver ikke noget udbyttemål. Blandt de 

resterende varierer målsætningen fra 15 til 50 pct. af indtjeningen og ligger typisk omkring 

30 pct. blandt de undersøgte selskaber. De opstillede målsætninger er selskaberne imellem 

meget konstante gennem hele perioden 2005-2011. 

Gennem tabel 8.3 ses samtidigt, at ingen af selskaberne bruger en helt ren residual 

udbyttepolitik – eller det er i hvert fald ikke det, de formulerer. I stedet angives en 

målsætningsprocent og selskaberne følger således den styrede cykliske udbyttepolitik. 

Samtidig med målsætningen tager de fleste af selskaberne forbehold for deres 

”udbyttetløfte”. Rationelt set er det også meget sandsynligt, at alle selskaber i større eller 

mindre grad, må have klausuler i deres politik. Således kan udbyttepolitikken derigennem 

opfattes som, at selskaberne mere følger en hybrid mellem en styret- og en residual 

udbyttepolitik. Eksempelsvist ved følgende formuleringer: 

”GN fastholder sit langsigtede tilsagn om at udlodde midler til aktionærerne, 
når det efter omstændighederne er forsvarligt eller særlige begivenheder 
indtræffer, og med forbehold for den faktiske indtjening, kapitalstruktur, 
strategi og investeringsplaner. På baggrund af resultatet for regnskabsåret 
2009 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der ikke udloddes udbytte 
for regnskabsåret 2009”  
(GN Store Nord 2009, 20) 
 
”Det er FLSmidth & Co. A/S’ udbyttepolitik fremover at udbetale 30-50% af 
årets resultat som udbytte afhængig af kapitalstruktur og 
investeringsmuligheder.” 
(FLSmidth 2010, 58) 
 
”Bestyrelsen har til hensigt generelt at udbetale overskydende likviditet til 
aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb, herunder at udbetale 
omkring 30% af årets resultat som udbytte. Aktietilbagekøb og udlodning af 
udbytte vil dog altid ske under hensyntagen til koncernens planer for vækst og 
likviditetsbehov.”  
(Coloplast 2011, 53) 
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Et samlet overblik over selskabers type af udbyttepolitik ses nedenfor i Tabel 8.3. 

 

Tabel 8.3 Overblik over de 13 OMXC20 selskabers udbyttepolitik. 

Styret politik

Hybrid af styret- 
og residual politik 
(styret med 
forbehold)

Styret politik 
(målsætning ud fra 
indtjening)

A.P. Møller Mærsk Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

Carlsberg Ikke oplyst Ikke oplyst Ikke oplyst

Coloplast X ~30%

DSV X 25%+ (fra 2010)

FLSmidth X 30-50%

GN Store Nord X 15-25%

H Lundbeck (X) 25-35% (fast 30%)

NKT Holding X ~33%

Novo Nordisk X ~40%

Novozymes X ~30%+

TDC X 80-85% (af FCF)

Vestas Windsystems alene tilbagekøb

William Demant alene tilbagekøb

Total min. 2(3) min. 6  
 

Mange selskaber beskriver også årsagerne til, hvorfor de fraviger deres politik ved 

finanskrisen indtog. Eksempeltvis som FLSmidth og NKT Holding: 

”På baggrund af forventning om lavere ordreindgang og deraf følgende lavere 
forudbetalinger vil det finansielle råderum blive mindre. Der forventes 
endvidere attraktive opkøbsmuligheder i den kommende tid. Som en konsekvens 
heraf ønsker bestyrelsen at udskyde beslutningen om udbetaling af udbytte for 
2008. Bestyrelsen vil derfor indstille til generalforsamlingens godkendelse, at 
der gives bemyndigelse til på et senere tidspunkt at kunne udbetale 
interimsudbytte.” 
(FLSmidth 2008, 4) 
 
”NKT har for den igangværende strategiperiode (2008-2012) offentliggjort en 
udbyttepolitik med en årlig udlodning svarende til i niveauet 1/3 af årets 
resultat - bortset fra i 2009, hvor verdensmarkedet var ramt af recession. 
Niveauet for udlodning af udbytte for 2010 er fastlagt under hensynstagen til 
koncernens nuværende kapitalforhold. 
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For året 2010 indstilles til generalforsamlingen den 23. marts 2011, at der 
udloddes et udbytte på 2 DKK pr. aktie, svarende til en samlet udbytteudlodning 
på 47 mDKK og 18% af resultatet efter skat for 2010.” 
(NKT Holding 2010, 36) 

 

8.1.5 Delkonklusion 

Det blev overordnet fundet, at selskaberne generelt ikke beskrev deres udbyttepolitik særlig 

dybdegående. Dog kunne interessant viden stadig findes i periodens årsrapporter.  

Indtjeningen er den mest nævnte determinant for udbytte blandt selskaberne, men også 

andre motiver som: kapitalstruktur, hensyn til udvikling og vækstmuligheder, stabilitet samt 

et stort frit cash flow nævnes.  

Selve formuleringerne og målsætninger for selskabernes udbyttepolitik ændrer sig ikke 

meget i perioden. Imidlertid vælger 6 ud af de 11 selskaber at skære i udbyttet pga. 

finanskrisens indtog. Det ses, at de selskaber, der skærer i udbyttet, tilhører cykliske 

industrier. Omvendt ses at alle selskaber fra medicinalindustrien ikke (i hvert fald ikke 

udbyttemæssigt) er berørt af krisen.  

Ud fra selskabernes beskrivelser virker det ikke som om, at kapitalstruktur og udbytte 

umiddelbart linkes tæt sammen. Parum og Møller (2000) peger også på, at udbytter som 

regel ikke udbetales i en størrelse, der reelt ændrer ved selskabernes kapitalstruktur i 

væsentlig grad. Det findes, at selskaberne i stedet gør brug af aktietilbagekøb og/eller 

investeringer hvis de ønsker at foretage tilpasninger i kapitalstrukturen. 

Endelig kan konkluderes, at ingen af selskaberne beskriver, at de følger en ren residual 

udbyttepolitik, men nærmere opfattes det som, at selskaberne mere følger en hybrid mellem 

styret- og residual udbyttepolitik. Dvs. en cyklisk styret udbyttepolitik med en 

udbyttemålsætning, men dog med forbehold for eksempeltvist: vækst, opkøb og likviditets 

beredskab. Udbyttemålsætningen varierer selskaberne imellem og ligger i gennemsnit på ca. 

30 pct. af årets indtjening. Flere fraviger, som nævnt, fra deres målsætning i 

finanskriseårene. Samtidigt ses dog, at de samme selskaber sætter udbyttet markant op igen 

kort efter nedsættelsen, hvilket kan forklares med en stigende indtjening og muligvist også 

gennem signaleringsmotiver.  
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8.2 Spørgeskema-undersøgelsen 

Det er vanskeligt at konkludere noget konkret ud fra denne mindre spørgeskema-

undersøgelse af 9 OMXC20 selskaber. Undersøgelsen var oprindeligt også kun tænkt som 

et supplement til årsrapport-analysen og den var således ikke tiltænkt at stå alene.  

Konklusioner på undersøgelsen vanskeliggøres af at respondenterne, der repræsenterer 

selskabernes holdning i mange af de adspurgte spørgsmål forholder sig forholdsvist 

indifferent. Samtidigt er det trods alt kun 9 personer, der deltager i undersøgelsen og det er 

heller ikke sikkert disse 9 personer præcist rammer selskabets faktiske holdning, men i 

stedet præges af deres egen personlige holdning. Spørgeskemaets resultater er vist i bilag 4. 

 

Ingen af selskaberne beskriver noget nyt i forhold til deres udbytteovervejelse i 

finanskriseårene. Gennemgående ser selskaberne dog ud til at være enige i at udbytte er 

”sticky” og der tages hensyn til tidligere års udbytte, når udbyttet fastsættes. Der ønskes 

derved også stabile udbytter blandt selskaberne. Specialets spørgeskema-undersøgelse anno 

2012 er, som nævnt i afsnit 4.4, forsøgt sammenlignet med en meget lignende 

spørgeskemaundersøgelse fra 2006, foretaget af to danske Oecon studerende fra Aarhus 

Universitet28. Grundet fornævnte begrænsede antal respondenter i undersøgelsen anno 2012 

er det dog ikke statistisk muligt at vægte denne sammenligning højt. Af forskelle ses dog, at 

de 9 OMXC20 selskaber i 2012 undersøgelsen virker ret uenige i, at permanente ændringer 

i indtjeningen vil ændre deres udbyttepolitik. Hertil svarede ca. 75 pct. i undersøgelsen fra 

2006 dog, at de var enige i dette.  

Lidt interessant ses, at en lille overvægt af selskaberne svarer, at de er uenige i, at de 

fastsætter deres udbyttepolitik efter de har fastlagt investeringsbeslutninger. Dette peger 

hovedparten af besvarelserne fra 2006 imidlertid ikke på. Men det jo må betyde, at 

selskaberne (eller nogle af dem) fastsætter deres udbyttepolitik før investeringsbeslutninger. 

Ligesom i årsrapport-analysen kan derved udledes, at det ikke ser ud til, at selskaberne 

følger en ren residual udbyttepolitik. Samtidigt fortæller hovedparten af selskaberne også, at 

de er bevidste om, at der er signaler forbundet med udbyttebeslutninger. 

Endvidere bekræftes ligesom i årsrapport-analysen igen (og i øvrigt undersøgelsen fra 

2006), at en andel af indtjening er det mest brugte benchmark til fastsættelse af udbyttet og 

at tilbagekøb kan bruges som substitut for udbytte. 

 

                                                
28 Andersen, M. og Rau Jacobsen, L. (2006) 
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9. Empiriske regressionsanalyser 

I dette kapitel undersøges de danske selskabers udbyttepolitik ud fra to overordnede 

multiple regressionsmodeller. Den ene model estimeres i niveau (NV)29, mens den anden 

model estimeres ved at tage første differencer (FD)30. Begge modeller er lineære og 

estimeres ved OLS (Ordinary Least Squares)31. I modsætning til en ren deskriptiv analyse, 

der viser korrelationer mellem udbytte og hver variable enkeltvist, som f.eks. indtjeningens 

størrelse, giver de to modeller mulighed for at vurdere disse variables selvstændige 

betydning for udbytterne. Fordelen ved den multiple regressionsmodel er nemlig, at 

koefficienten til den enkelte regressionsvariabel, f.eks. indtjening, kan fortolkes som alt 

andet lige, dvs. at de øvrige variable i modellen, som f.eks. vækst i aktiver, markedsværdi 

mv. i princippet holdes konstant. 

 

Regressionsanalyse er en af de mest anvendte fremgangsmåder til analyse af data inden for 

økonometri og mange andre videnskabelige områder. Metoden kan bruges til at forklare 

sammenhænge og forudsige ændringer i en eller flere variable (afhængige), ud fra en række 

andre variable (de forklarende). Når regressionsmodellen er udarbejdet, kan dens 

estimerede regressionsligning benyttes til at forudsige værdien af den afhængige variabel, 

der ønskes undersøgt (i dette tilfælde selskabernes udbytte) ud fra modellens forklarende 

variable. Modellens output kan også bruges til at give en dybere indsigt i hvilken 

sammenhæng, der findes mellem udbytte og modellens variable og dermed fastslå hvilke 

faktorer, der er determinanter for udbyttet. 

 

Estimationerne foretages på data for perioden 2005-2011 for 86 udvalgte OMX selskaber, 

se afsnittet om ”Afgrænsning og selskabsudvælgelse til regressioner” indledningsvist. 

Perioden er kendetegnet ved den dybe økonomiske krise, der brød ud i 2008, og virkningen 

af krisen på selskabernes udbyttepolitik vil derfor også blive undersøgt.  

 

Ved at estimere den multiple regressionsmodel på både NV og FD er der mulighed for at 

kontrollere følsomheden af modellens resultater. Eksempelvis vil det i FD-modellen i højere 

grad være muligt at kontrollere for uobserverbare forhold (i data) end i NV-modellen. 

Sammenligningen af resultaterne fra NV- og FD-modellen kan derfor bruges til at få et 

                                                
29 Også kaldet cross-sectional eller tværsnitsanalyse. 
30 Også kaldet first-difference estimation. 
31 Andersen, Gabrielsen, et al. (1999). 



 52 

indblik i betydning af (tidsinvariante) udeladte variable. Dette forklares nærmere i de 

følgende afsnit. 

 

9.1 Empirisk model 

Specialets empiriske analyser tager afsæt i den multiple lineære regressionsmodel. På 

generel form udtrykkes den som: 

 

Yi = α + β1Xi1 + β2Xi2 +…+ βnXin + ei 

 

I modellen repræsenterer ”Y” den afhængige variabel, i dette tilfælde selskabernes udbytte, 

mens ”X” repræsenterer de forklarende variable. ”α” er den estimerede koefficient for 

konstantleddet og angiver værdien af udbytte, når alle værdier af de forklarende variabler er 

= 0.  

”β1-beta(n)” er den mest interessante koefficient, da den angiver hældningskoefficienten. 

Ved at totaldifferentiere udtrykket får man, at dy=beta1dx1+…+betandxn. Ved alene at 

betragte en ændring i dx1, dvs. dx2=…=dxn=0, får man dy=beta1dx1, hvilket også kan 

skrives som dy/dx1=beta1. Koefficienten viser dermed den partielle effekt af den 

pågældende variabel, f.eks. indtjeningen, på udbyttebetalingens størrelse. Hvor β > 0 

angiver, at de er positivt korrelerede, mens β < 0, at de er negativt korrelerede. 

  

Funktionens sidste led, ”e”, kaldes for modellens residual. Residualen forekommer som 

e^=y^-(beta1x^+…+beta(n)x(n^). Dvs. residualet viser den del af den afhængige variabel, 

der ikke kan forklares ved hjælp af en lineær funktion af modellens forklarende variable. Jo 

mindre residual, jo mindre er dermed forskellen mellem modellens forventede (forudsagte) 

værdier og de faktiske observerede værdier og des mere præcist kan sammenhængen 

bestemmes af modellen.  

 

I både NV- og FD-modellen benyttes paneldata for perioden 2005-2011. Paneldata er 

tværsnitsdata, der er indsamlet over en periode, så de samme personer eller selskaber går 

igen hvert år, hvis der f.eks. er tale om årsdata. NV-modellen benytter den multiple model, 

som beskrevet ovenfor. Denne estimeres således for perioden 2005-2011.  
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I FD-modellen er det derimod første differencer (ændringen fra tidspunkt t-1 til t), som 

indgår som variable i modellen. Konkret skal modellen derfor skrives, som: 

 

Y*i = α + β1X*i1 + β2X*i2 +…+ βnX*in + ei 

 

Hvor Y*=Y(t)-Y(t-1), og X*=X(t)-X(t-1).  

 

En af de helt centrale antagelser i den lineære regressionsmodel er, at de forklarende 

variable ikke er koreleret med fejlledet. Hvis dette er tilfældet vil variablene være skæve 

(biased), dvs. hvis f.eks. korrelationen er positiv, vil koefficienten i den estimerede model 

være overvurderet. En betydelig risiko ved den simple regressionsmodel er, at der er 

variable, som pga. datamæssige begrænsninger ikke er medtaget i analysen, men som har 

betydning for udbytte, og samtidigt er korreleret med en eller flere af de forklarende 

variable.  

FD-modellen er en måde, hvorpå noget af denne risiko kan imødegås. Dette skyldes, at man 

i højere grad udnytter panelstrukturen i datasættet end i NV-modellen. Konkret betyder 

første differencerne, at modellen i princippet renses for de forhold (både observerbare og 

uobserverbare i data), der ikke ændrer sig over tid. Antagelsen i FD-modellen er derfor, at 

fejlleddet i regressionsmodellen kan skrives som eit=ai+uit, hvor uit er den del, der ændrer 

sig over tid, mens ai er den del af fejlleddet, der er konstant over tid (tidsinvariant). Dvs. 

specifikke forhold knyttet til den branche, som selskabet opererer indenfor. Det kan 

eksempeltvist være forhold som lovmæssig regulering, afgifter, osv., der har betydning for 

konkurrencesituationen og dermed den markup, som selskaberne kan tage for sine 

produkter. I NV-modellen vil ai indgå som en del af fejlleddet, men i FD-modellen tages 

første differencer, hvorfor deit reduceres til duit, da dait=0, idet ait=ait+1=0. 

 

De identificerende antagelser for de to modeller beskrives nærmere i det følgende ved 

afsnittet om identificerende antagelser, som også indeholder en diskussion af, om 

antagelserne vurderes at være overholdt i den empiriske analyse 

 

9.1.1 Statistisk inferens 

Hvor stærk evne (signifikans) den enkelte variabel har til at forklare selskabers udbytter, vil 

endeligt være afgørende for, hvorvidt den forklarende variabel kan blive identificeret som 



 54 

egentlig determinant for udbytte. Til at teste om en variabel har signifikant betydning for 

udbyttet opstilles en såkaldt nulhypotese. Hypotesen siger, at Bj=0, hvilket indebærer, at 

variablen j ikke har en partiel betydning for udbytte, når der er taget højde for resten af 

x’erne. For at variablen j skal have signifikant betydning for udbyttet kræver det derfor, at 

nulhypotesen afvises. Dette testes i en T-test, og nulhypotesen afvises normalt, hvis p-

værdien, der udeledes på baggrund af t-størrelsen, er mindre end 0,0532. I dette tilfælde er 

den pågældende variabel signifikant på et 5 procentsniveau. Naturligvis er ønsket, at ens 

model viser signifikans til de inddragede variable, da det ellers kan være vanskeligt at 

konkludere på resultatet. Endelig kan variable, der slet ikke viser en sammenhæng, men 

hvor der var forventet en stærk sammenhæng, være interessante, da dette jo kan modbevise 

den undersøgte teori. Hvis dette dog bliver et mønster for en model, bør det undersøges om 

resultatet kan skyldes problemer med selve modellens validitet, f.eks. som følge af 

multikollinearitet. 

Tilbøjeligheden til at afvise eller acceptere nulhypotesen afhænger af antallet af 

frihedsgrader i modellen. Antallet af frihedsgrader er bestemt af antallet af forklarende 

variable (inkl. skæringspunktet) og antallet af observationer, dvs. df=antal obs-n-1. Med 

færre frihedsgrader vil man alt andet lige være mere tilbøjelig til at acceptere nulhypotesen, 

og dermed afvise signifikansen af den pågældende variabel. 

 

9.2 Estimationsvariable  

Al selskabsdata er indhentet i Datastream og viderebearbejdet i Excel via pivottabeller og 

diverse tilpasningsberegninger for at opnå de ønskede variable. Der er foretaget 

stikprøvekontrol gennem selskabernes årsrapporter, der har bekræftet rigtigheden af data. I 

meget få tilfælde havde regnskaber dog opgjort regnskabstal lidt forskelligt ift. Datastream, 

hvilket der er søgt korrigeret for33. Endelig fandtes meget små (og uforklarlige) variationer i 

nogle af selskabernes regnskabstal mellem enkelte årsrapporter og Datastream. Det vil dog 

grundet de yderst begrænsede variationer ikke påvirke undersøgelsens pålidelighed34.  

Modellernes variable kan ses via nedenstående tabel 9.1. Variablerne repræsenterer de 

faktorer, som der er observeret i store dele af den tidligere udbytteempiri. Det er forsøgt at 

                                                
32 Andersen, Gabrielsen, et al. (1999). 
33 Typisk som følge af at ekstra udbytter nogle gange var inkluderet i DPS for enkelte selskaber i 
enkelte år eller ved at DPS stod opgjort en periode frem til det år hvor udbyttet rent faktisk kommer til 
udbetaling. 
34 Se evt. afsnittet ”Afgrænsninger og selskabsudvælgelse til regressionsanalyser” 
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opgøre variable på sammen facon som set i tidligere empiriske studier, men samtidigt bliver 

også forsøgt inddraget ”nye” variable til forklaring af de danske selskabers udbyttepolitik. 

Tabel 9.1 Oversigt over modellernes variable til forklaring af udbyttepolitik. 

Afhængige variabel Proxy Teori

A priori 
forventede 
sammenhæng

Udbytte Udbytte pr. aktie (DPS)

Forklarende variable

Indtjening Indtjening efter skat og renter (nettoindtjening) Lintner Positiv

!Aktiver (inv. mulighed) !aktiver (t, t-1)

Pecking order / 
signalteori / 
livscyklusteori Positiv (negativ)

Markedsværdi Middelværdi (årets markedsværdi (t+1)) Signalteori Positiv

Gældsandel Rentebærende gæld / Aktiver
Pecking order / 
signalteori Negativ

Profitabilitet Nettoindtjening / Aktiver
Pecking order / 
livscyklusteori Positiv

Størrelse LOG (aktiver)
Pecking order / 
transaktionsomk. Positiv

Risiko
Stdafv. (nettoindtjening (t, t-1, t-2, t-3)) / 
Middelværdi (nettoindtjening (t, t-1, t-2, t-3))

Pecking order / 
transaktionsomk. Negativ

Sidste års udbytte Udbytte pr. aktie (DPS (t-1)) Lintner Positiv

Tidsdummy (årstal) År 2006-2011: 1 ved pågældende år, 0 ved andre år  
Kilde: Udført på baggrund af diverse udbyttestudier.  

 

I første kolonne aflæses navne på modellernes variable, mens kolonne to viser det proxy, 

der ligger til grund for variablens måleenhed. I kolonne tre er vist, hvilken teori (teorier) 

variablen repræsenterer og i sidste kolonne, ses den a priori forventede sammenhæng til den 

afhængige variabel, udbytte pr aktie. De enkelte variable bliver beskrevet nærmere i det 

kommende afsnit.  

 

De valgte variable og den forventede sammenhæng vil blive beskrevet nærmere i de 

følgende afsnit. Disse variable er valgt på baggrund af flere udenlandske studier med 

enkelte modifikationer, og disse forventes at kunne forklare en god del af bevæggrundene 

for de danske selskabers udbytte. Både NV- og FD-modellen vil tage udgangspunkt i disse 

variable. 
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I gennemgangen af de opstillede variable tages udgangspunkt i den regnskabsmæssige 

synsvinkel og dermed de bogførte værdier og alle værdier er udtryk for tidspunkt t, hvis 

ikke andet er angivet.  

Ved hver af de forklarende variable er via simpel regression fundet deres umiddelbare 

sammenhæng til udbytte, og denne kan dermed giver en indikation af korrelationen. Det er 

dog først i de multiple modeller at ”de mere sande” korrelationer kan fremvises. På Y-aksen 

ses den afhængige variabel, udbytte pr aktie, mens X-aksen viser den forklarende variabel. 

 

9.2.1 De afhængige variable 

Udbytte 

DPS bliver som regel altid brugt i tidligere økonometriske analyser om udbytte. Der er dog 

også fundet eksempler på, at udbytteprocenten, det totale udbytte eller dividend yield 

benyttes. Den afhængige variabel er, som hos flertallet, valgt til at blive målt via udbytte per 

aktie (DPS) i dette speciale. DPS er opgjort udelukkende ud fra det ordinære udbytte. En 

opgørelse inklusiv ekstra udbytte var ikke mulig via Datastream og en sådan ville i øvrigt 

kunne behæfte undersøgelsen med fejlkilder, da ekstra udbytte ikke kan ses som en del af 

selskabets reelle udlodningspolitik. DPS på tidspunkt t er opgjort som DPS tilknyttet til 

årets øvrige regnskabsdata. Dvs. DPS der f.eks. tilhører regnskabsåret 2011, men typisk 

først udbetales i foråret 2012, er opgjort som DPS 2011 osv.     

 

9.2.2 De forklarende variable 

Indtjening 

Ifølge teori og tidligere udførte analyser har indtjening en særdeles markant indflydelse på 

udbyttets størrelse. Alt andet lige bevirker en positiv indtjening, at selskabet har mulighed 

for at udbetale udbytte uden at optage eksterne lån med tilhørende omkostninger. Andre har 

også brugt EPS som proxy for indtjening. Variablen, indtjening efter renter og skat bruges 

imidlertid ofte, f.eks. af Lintner (1956), Higgins (1972), Fama (1974) og af mange flere 

siden hen og er derfor også valgt i denne undersøgelse. 
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Indtjening efter renter og skat (men selvfølgelig før udbytte), analogt til årets resultat er 

brugt som variabel og der forventes en stærk positiv sammenhæng til udbytte, hvilket den 

simple regression ovenfor også indikerer med en forklaringsgrad (R^2) på ca. 50 %.  

 

∆Aktiver (investeringsmulighed) 

Selskabets vækst kan måles via væksten i aktiverne, dvs. ∆Aktiver (t-1,t). Variablen bruges 

dermed på præcist samme måde for NV- og FD-modellerne35.  

Selskaber, der har stigende aktivmasse, vil selvsagt have investeringsmuligheder. Hvilket 

man også kan forestille sig vil være en indikation for kommende års vækstpotentiale. 

Selskaber i en opstartsfase vil typisk ikke gøre meget brug af udbytte, da alt overskuddet 

geninvesteres jf. livscyklusteori og pecking order. Derigennem kunne man automatisk tro, 

at selskaber i vækst generelt ikke udbetaler mindre udbytte, men dette gælder, som nævnt, 

kun blandt nystartede selskaber i kraftig vækst jf. livscyklus teori. Ifølge signalteoriens 

empiriske grundlag ser gode investeringsmuligheder og stigende vækst derimod ud til at 

have en positiv påvirkning på udbytte.  Bl.a. Fama og French (2001) og Denis og Osobov 

(2008) bruger denne variabel, men finder blandede og ikke signifikante resultater. 

Usikkerheden i valget af dette proxy for selskabets vækst er f.eks., at selskabet kan øge 

bankbeholdningen eller give længere kreditter til sine debitorer. Man kunne derfor også 

have valgt kun at se på vækst i anlægsaktiver eller lignede, men dette var ikke en mulighed i 

Datastream og denne metode er heller ikke observeret i tidligere empiri. Den forventede 

sammenhæng med udbytte kan virke svær at spå om i denne undersøgelse, da empirien, 

som nævnt er delt. Som følge af at undersøgelsen kun inddrager aktieselskaber med længere 

børshistorik bør udbytte, også jf. signalteorien, være positivt korreleret til vækst. 

                                                
35 Pr. definition undersøges alene ændringerne i en FD-model. 
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Væksten i aktiverne måles som ændringen i de samlede aktiver på tidspunkt t-1 til t og der 

forventes en positiv sammenhæng mellem vækst i aktiver og udbytte. Den positive 

sammenhæng bekræftes umiddelbart af denne simple regressionsmodel. 

 
Markedsværdi 

Det virker ikke helt pålideligt, at udbyttet kun fastsættes på baggrund af det foreliggende 

regnskab og den hidtidige udbyttepolitik – det vurderes derfor som væsentligt at tilføre 

undersøgelsen et fremadrettet perspektiv via markedsværdien. Fremtidsforventninger er 

som bekendt indeholdt i aktiekursen og derfor vil der blive undersøgt om selskabernes 

markedsværdi (MV) har sammenhæng til selskabernes udbytte. Der er fundet andre 

undersøgelser, hvor MV af aktiver deles med aktivernes bogførte værdi for at få 

indikationer på de fremtidige investeringsmuligheder, men dette viste sig ikke at være 

muligt gennem hele undersøgelsesperioden via Datastream, hvorfor årets gennemsnitlige 

markedsværdi benyttes i stedet. MV er målt som et gennemsnit (middelværdien) over hele 

året, MV for 2012 er derved kun et gennemsnit af årets første halvår. Mest korrekt ville 

være at beregne MV ud fra perioden hvor udbyttet foreslås af bestyrelsen 

(annonceringsdagen) for hver enkelt selskab, men af resursemæssige overvejelser er valgt 

denne mere approksimative metode. Det må samtidigt understreges, at om selve 

beregningen af markedsværdien er 100 procent autentisk eller ej, i forhold til tidspunktet for 

beslutningen om udbyttets størrelse, ikke er altafgørende for analysens resultater. Det er 

vigtigere for analysen, om de enkelte udregnede markedsværdier kan præsentere selskabets 

sande udvikling (og forventede fremtidsudsigter) gennem den fundne markedsværdi – 

hvilket vurderes opfyldt gennem denne metode. Hvorvidt aktiekursen ændrer sig som følge 

af udbytte, er debatteret særdeles grundigt gennem tiden og de empiriske studier viser 

meget blandede resultater. Aktiekursen har en signifikant positiv sammenhæng med 
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udbyttebetalinger jf. bl.a. Gordon (1959), Oggden (1994), Kato og Loewenstein (1995), 

mens bl.a. Loughlin (1989) og Easton og Sinclair (1989) har fundet en negativ 

sammenhæng. Jf. Afsnit 5.3 om ”Proceduren for kontant udbytte i praksis” vil kursen falde 

svarende til udbyttebeløbets størrelse omkring ex-dividende dagen, hvilket dermed kan 

forklare en evt. negativ sammenhæng. Empirisk set er der dog ikke fundet frem til andre 

studier, der direkte bruger markedsværdien som forklarende variabel i forbindelse med 

regressionsanalyse. 

y = 0,0009x + 5,922
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Den gennemsnitlige markedsværdi for dét år, hvor udbyttet fastsættes, sammenlignes med 

udbyttet, således forstået at udbyttet for f.eks. regnskabsåret 2011 (foreslået, fastsat og 

udbetalt i 2012) bliver sammenlignet med markedsværdien i 2012 osv. Jf. signalteori og den 

simple regression forventes der en positiv sammenhæng mellem markedsværdi og udbytte. 

 

Gældsandel  

En øget finansiering af aktiverne gennem gældsoptagelse bør jf. al økonomisk teori øge 

aktionærernes afkastkrav, da risikoen øges, jo større del af aktiverne, der er 

gældsfinansieret. Man må så antage at aktiver bibringer et merafkast til aktionærerne på et 

tidspunkt. Samtidigt kunne man som følge af det øgede afkastkrav fristes til at tro at 

udbyttet ville stige med gældsandelen. Omvendt virker dette ikke særlig ræsonnabelt, da 

selskabet så skulle optage mere gæld (medfølgende omkostninger) med den ene hånd for at 

udbetale mere udbytte med den anden36. Ud fra signalhypotesen, forventede Barclay (1995), 

at undervurderede selskaber, der havde en højere gældsgrad, også betalte højere udbytte end 

overvurderede selskaber. Han fandt dog ikke belæg herfor. Ved at ændre selskabernes 

kapitalstruktur i retning af en øget gældsandel, enten via en stor udbyttebetaling eller via 

                                                
36 Jf. Parum og Møller (2000) findes der dog mange eksempler på denne lidt selvmorderiske politik. De 
nævner især banker i 1970er og 80erneder brugte denne praksis. 
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tilbagekøb, øges presset på ledelsen. For med en større gæld vil selskabet alt andet lige øge 

sandsynligheden for at komme i financial distress eller konkurs. Aktionærerne vil være 

tilhængere af en høj gældsgrad samt højt afkast, mens ledelsen ofte vil tilskynde til lavere 

gældsgrad og dermed lavere risiko i driften. Sammenhængen mellem gældsandel og udbytte 

ser (måske lidt overraskende) ikke ud til at fylde meget i den empiriske litteratur. Higgins 

(1972) og McCabe (1979) fastslår dog, at selskaber med højere gearing normalt betaler 

lavere udbytte for at undgå de højere omkostninger ved at bibeholde eller rejse endnu mere 

ekstern kapital. Den negative sammenslutning af udbytte og gearing blev også støttet af 

Rozeff (1982) og for ganske nyligt af Asif (2011). Hvis et selskab har gennemlevet stigende 

gearing, mens andre faktorer holdes konstant, vil selskabet vælge at udlodde lavere udbytte 

for at sænke omkostningerne til den eksterne finansiering. 

y = -0,0416x + 15,061

R2 = 0,0002
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Gældsandelen er i undersøgelsen udtrykt som forholdet mellem den samlede rentebærende 

gæld og de samlede aktiver og der forventes en negativ sammenhæng til udbytte. 

Umiddelbart viser den simple regression ikke nogen tæt sammenhæng mellem gældsandel 

og udbytte. Der forventes derfor ikke nogen stærk signifikant negativ sammenhæng, men 

når de andre variable inddrages i den multiple regression kan billedet, som forklaret, ændre 

sig.  

 
Profitabilitet 

Higgins (1981) viste en direkte sammenhæng mellem vækst, profitabilitet og 

finansieringsbehov. Han viser bl.a., at hurtigt voksende selskaber med mange 

investeringsmuligheder har behov for den interne finansiering og derfor ikke bruger 

udbytter i så stort omfang som mere modne og profitable selskaber – dvs. udbyttet afhænger 

af selskabernes livscyklus. Fama & French (1999 / 2001) benytter indtjening før skat delt 

med de samlede aktiver for at undersøge sammenhængen mellem udbytte og indtjeningen 
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eller rettere profitabiliteten ud fra Pecking Order teori. Denne beregning tager dog ikke 

højde for selskabsskat og hvad der præcis er tilbage til aktionærerne. Profitabiliteten er 

derfor udregnet som indtjening efter skat og renter delt med de samlede aktiver. Ligesom 

Higgins fandt bl.a. også Fama & French (2001) samt DeAngelo et al. (2006) en signifikant 

positiv sammenhæng til profitabiliteten. 

y = 0,1167x + 14,076

R2 = 0,0023
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Profitabilitet måles ofte gennem ROA eller på dansk afkastningsgraden, der er 

nettoindtjening delt med de samlede aktiver, hvilket også er det brugte proxy for 

profitabilitet i specialet. Der forventes en positiv sammenhæng mellem profitabilitet og 

udbytte. Ud fra den simple regression ser profitabiliteten dog ikke ud til at kunne forklare 

meget af udbyttet. 

 

De ovenstående variable benyttes både til tværsnitsdata via NV-regressioner og første 

differencer regressioner, mens de nedenstående forklarende variable udelukkende benyttes 

til NV-modellerne. Ligesom målet for risiko er størrelse ikke inddraget i FD-modellen, bl.a. 

pga. modellen, som nævnt, renser for forhold der ikke ændre sig over tid, som størrelse og 

risiko mål over en længere periode. 

DPS (t-1) vil dog slet ikke blive inddraget i de endelige modeller, men beskrives som et 

eksperiment for at approksimativt at undersøge Lintners teori om gradvist udbytte. 

Regressioner kan ses via bilag 5. DPS (t-1) er ikke inddraget i specialets endelige modeller. 

Dette ville gøre udregningen af korrelationen i paneldata kompliceres betragteligt ved 

estimationerne, når den laggede værdi af den afhængige variabel inkluderes som 

forklarende variabel. Det skyldes, at Yt-1 vil afhænge af ai uanset, hvordan man vælger at 

håndtere ai, se f.eks. Verbeek (2004). Dette forklares nærmere i afsnit  
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Størrelse 

Større selskaber er som oftest bedre overvåget af markedet. Dermed foreligger der mere 

valid information om selskabets sande værdi og fremtidig indtjening, hvilket efter al 

sandsynlighed gør det billigere for de store selskaber at indhente ny kapital end for de 

mindre. Ud fra pecking order teorien og hensyntagen til transaktionsomkostninger, 

forventes det derfor at selskabets størrelse har positiv indvirkning på udbytte. Årsagen er, at 

eftersom de større selskaber har nemmere og billigere adgang til kapitalmarkedet, så kan de 

tillade sig at betale højere udbytte med lille risiko for at skulle blive tvunget til reduktioner i 

udbyttebetalingerne senere hen, som de, givet signalteori mm., vil ønske at undgå. 

Selskaber, der har relativt høje omkostninger associeret med ekstern gæld, vil, jf. pecking 

order teori, i takt med gældsomkostningernes størrelse i stigende grad ønske at benytte 

tilbageholdt overskud. LOG(aktiver) er en variabel, der er særdeles benyttet som proxy for 

selskabsstørrelsen, se f.eks. Crutschley & Hansen (1986), Alli et. al. (1993), samt Raaballe 

og Hedensted (2007). 

y = 27,735x - 157,79

R2 = 0,0879
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Selskabsstørrelse er udtrykt ved den naturlige logaritme til selskabets totale aktiver 

(LOG(aktiver)) og der forventes en positiv sammenhæng mellem størrelse og udbytte. 

 

Risiko 

Eftersom selskaber jf. signalteori og empiri nødigt ønsker at nedsætte udbyttet, må det 

forventes at selskaber med de mest stabile indtjeninger vil udlodde et højere udbytte. Dvs. 

jo større udsving, der er i indtjeningerne, des større er selskabets risikomål og derved er 

sandsynligheden større for at selskabet bliver tvunget til at optage lån, hvis udbyttet da skal 

opretholdes. Typisk bruges selskabernes beta, f.eks. Rozeff (1982), men denne variabel var 

ikke tilgængelig via Datastream. Manuel udregning af de enkeltes beta er mulig med 
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udgangspunkt i markedsindekset, men grundet resursebegrænsninger er i stedet udregnet 

dette alternative risikomål, der dog bl.a. minder om Lintners risikomål. 

y = -0,0127x + 13,915

R2 = 2E-06

0

50

100

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

  
Risikovariablen er udregnet ud fra de seneste fire års indtjening, som udtryk for 

indtjeningens stabilitet og derigennem risiko. Dvs. variationskoefficient er udregnet ved 

hjælp af standardafvigelsen til indtjening (t, t-1, t-2, t-3) delt med indtjeningsgennemsnittet 

(t, t-1, t-2, t-3). Jo større udsving numerisk fra 0 des mere indtjeningsvariation og des større 

risiko. Ved at dividere med gennemsnittet får man enhedsuafhængigt mål for variationen i 

indtjeningen. Metoden er også valgt for at undgå for høj korrelation med årets indtjening, 

der i forvejen er én af de forklarende variable. Der forventes en negativ sammenhæng 

mellem risiko og udbytte, på trods af at den simple regression ikke viser nogen 

sammenhæng. Den simple regression indikerer dog, at sammenhængen efter alt at dømme 

ikke vil være stærk. 

 

Sidste års udbytte (DPS (t-1)) 

Lintner (1956) og mange andre siden hen, undersøger sammenhængen mellem dette års 

udbytte og sidste års udbytte. Problemet med sidste års udbytte som variabel er dog, som 

før nævnt, at Yt-1 vil afhænge af ai uanset, hvordan man vælger at håndtere ai. Mange 

bruger dog variablen alligevel og findes (selvsagt) stor positiv signifikans sammenhæng til 

årets udbytte. Dette bekræftes også via sammenhængen med sidste års udbytte (laggede 

udbytte) i den simple regression. Sidste års udbytte vil selvfølgelig dække over de samme 

faktorer som årets udbytte. Interessant kan dog være om sidste års udbytte korrelerer mere 

eller mindre med årets indtjening end årets udbytte, samt om ønsket om stabilitet i udbyttet 

overskygger indtjeningens påvirkning af årets udbytte eller ej. 
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Variablen måles via DPS (t-1) og der forventes en stærk positiv sammenhæng til udbytte. 

Dette bekræftes også af den simple regression, dog kan man nemt forestille sig, at variablen 

DPS (t-1) vil dække over mange andre faktorer, hvilket vil vanskelige gøre den reelle brug 

og troværdighed af denne variabel.  

 

Tidsdummy (årstal) 

Endvidere er i flere af modellerne (i begge de to typer af regressionsmodeller) undersøgt om 

nogle årstal er bedre til at forklare selskabernes udbyttepolitik end andre. Der undersøges i 

hele perioden, 2005-2011, hvorfor der for hvert årstal er opsat dummyvariable (1-taller) i 

perioden 2006-2011. Det er teknisk nødvendigt, at have et udgangsår, og der er her valgt 

undersøgelsens periodes udgangspunkt, år 2005. Dette er samme metode som Wooldridge 

(2003) benytter og anbefaler i forbindelse med at udarbejde regressionsanalyser. 

 

9.3 Deskriptiv statistik  

Tabel 9.2 Deskriptiv statistik på variable i Tværsnitsanalysemodellen (NV). 
Middelværdi Median Standardafv. Minimum Maksimum Antal

UDBYTTE 13,9 1,3 77,2 0,0 1.000,0 602
INDTJENING 566,8 28,8 2.424,4 -7.027,0 26.455,0 602
!AKTIVER 755,3 25,1 5.672,9 -21.651,0 89.601,0 602
MARKEDSVÆRDI 8.873,9 923,9 28.901,7 1,1 379.658,2 602
GÆLDSANDEL 27,8 24,6 26,6 0,0 447,5 602
PROFITABILITET -1,5 3,2 31,6 -379,0 70,3 602
STØRRELSE 6,2 6,2 0,8 3,4 8,6 602
RISIKO 0,8 0,3 7,9 -26,6 113,1 602  
I tabel Tabel 9.2 kan bl.a. ses, at det gennemsnitlige udbytte er 13,9 kr. pr. aktie, mens 

medianen blot er 1,3 ud fra 602 observationer. Dette angiver, at der i data findes få meget 

høje observationer af udbytte. Det samme mønster kan også ses gennem mange af de andre 

variable, hvilket samlet set må skyldes, at relativt få selskaber i data står for en stor andel af 

udbyttet og niveauet i de andre variable. Det ses f.eks. også, at der indgår få meget 
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indflydelsesrige observationer med en betragtelig negativ profitabilitet for at medianen kan 

trækkes ned fra 3,2 pct. til en middelværdi på -1,5 pct. Derimod kan ses, at en 

gældsfinansiering af aktiver på knapt 30 pct. passer på de fleste af selskaberne. 

Tabel 9.3 Deskriptiv statistik på variable i første differencer (FD) 
Middelværdi Median Standardafv. Minimum Maksimum Antal

!UDBYTTE 1,0 0,0 32,3 -325,0 675,0 602
!INDTJENING -2,9 3,7 1.971,1 -23.987,0 33.482,0 602
!AKTIVER 755,3 25,1 5.672,9 -21.651,0 89.601,0 602
!MARKEDSVÆRDI 568,3 -4,6 7.960,6 -36.855,6 92.157,8 602
!GÆLDSANDEL -0,2 0,0 27,5 -439,9 431,7 602
!PROFITABILITET 0,2 0,1 40,3 -325,8 623,2 602  
I Tabel 9.3 kan ses, ikke at niveauet, men at ændringerne i udbyttet gennemsnitligt er 

begrænset, men dog positivt gennem perioden 2005-2011. Samtidigt ses, at indtjeningen i 

gennemsnit har været faldende blandt selskaberne, men igen ligesom i NV-modellen ses en 

tendens til, at få selskaber står for en stor del af ændringerne i de opstillede variable. Ud fra 

data kan f.eks. således også bekræftes, at selskabet A.P. Møller Mærsk står for både det 

største maksimum og minimum i udbytteændringerne. 

 

9.4 Estimationsresultater  

Dette afsnit beskriver resultaterne af de to estimationsmodeller. Herunder ses resultaterne i 

henholdsvis Tabel 9.4 og Tabel 9.5. 

 

Tabel 9.4 OLS-estimater fra regression på niveauer (NV) 
A priori forventede 

sammenhæng Resultat
Konstant -39,3794 32,8920 -84,6664
INDTJENING 0,0291 *** 0,0229 *** 0,0325 *** Positiv Positiv
!AKTIVER 0,0020 *** 0,0025 *** 0,0019 *** Positiv (negativ) Positiv
MARKEDSVÆRDI -0,0011 *** -0,0005 *** -0,0014 *** Positiv Negativ
GÆLDSANDEL -0,0586 -0,1748 * 0,0441 Negativ Negativ (positiv)
PROFITABILITET -0,1501 ** -0,2395 * -0,1694 * Positiv Negativ
STØRRELSE 6,4265 ** -4,7220 13,8926 *** Positiv Positiv (negativ)
RISIKO -0,0820 -0,0446 -0,1350 Negativ Negativ
ÅR 2006 9,0509 9,6605
ÅR 2007 5,7105 12,4883 *
ÅR 2008 4,1908
ÅR 2009 11,1186 8,3952
ÅR 2010 5,9238 1,9205
ÅR 2011 12,4327 9,2117 **
Justeret R2
Antal obs. 602 258 344

2005-2011 2005-2007 2008-2011

0,585 0,684 0,567

 
Anm.: *, **, *** angiver signifikans på henholdsvis 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af regressionsanalyser i Excel.  
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Tabel 9.5 OLS-estimater fra regression på første differencer (FD) 
A priori forventede 

sammenhæng Resultat
Konstant -0,4501 1,0403 -2,6394
!INDTJENING 0,0131 *** 0,0008 0,0151 *** Positiv Positiv
!AKTIVER 0,0013 *** 0,0011 *** 0,0009 *** Positiv (negativ) Positiv
!MARKEDSVÆRDI -0,0005 *** -0,0003 *** -0,0004 *** Positiv Negativ
!GÆLDSANDEL -0,0107 -0,0067 0,0703 Negativ Negativ (positiv)
!PROFITABILITET -0,0404 ** -0,0053 -0,0373 Positiv Negativ
ÅR 2006 3,4178 0,0398
ÅR 2007 0,6531 1,5855
ÅR 2008 -2,9505
ÅR 2009 -1,0424 1,8776
ÅR 2010 2,4502 3,7699
ÅR 2011 3,3947 6,2374 **
Justeret R2
Antal obs. 602

0,257 0,812
258 344

2005-2011 2005-2007 2008-2011

0,688

 
Anm.: *, **, *** angiver signifikans på henholdsvis 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af regressionsanalyser i Excel.  
 

Ud fra modellernes justeret R2 værdi (forklaringsgraden) ses at FD-modellen er bedre til at 

forklare selskabernes udbyttepolitik end NV-modellen. På nær i perioden 2005-2007, 

hvilket vil blive forklaret i det efterfølgende. Samlet set over hele perioden 2005-2011 kan 

FD-modellen således forklare knap 70 pct. (0,688) af variationerne i de danske selskabers 

udbytter, hvilket må betragtes som et meget tilfredsstillende resultat. 

 

Overordnet viser de to modeller meget lignende tendenser. De samme variable bliver 

signifikante med samme fortegn (dvs. i samme retning) i begge modeller, hvilket dermed er 

et udtryk for konsistens i estimaterne. Samtidigt passer den a priori forventede 

sammenhæng i overvejende grad på de fundne resultater, der er dog afvigelser, som vil 

forsøges forklaret i det følgende. 

 

Der er i tabellerne ovenfor også opstillet de forventede sammenhænge og analysernes 

resultater. Indtjening og udbytte er, som forventet positivt korreleret og i øvrigt fundet som 

den mest signifikante udbyttedeterminant gennem den samlede periode. Imidlertid viser 

indtjeningen sig helt insignifikant i perioden med høj konjunktur 2005-2007 i modellen med 

første differencer (p-værdi = 0,23), hvilket også bevirker en betydelig lavere 

forklaringsgrad i denne model (R2 = 0,26). At indtjeningen i 2005-2007 viser sig 

signifikant i NV-modellen skyldes, at koefficienten til indtjening bliver overvurderet i NV-

modellen. Som forklaret tidligere er en af de helt centrale antagelser i den lineære 
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regressionsmodel, at de forklarende variable ikke er korreleret med fejlleddet, hvis f.eks. 

korrelationen er positiv (som det viser sig at være i dette tilfælde), vil koefficienten i den 

estimerede model være overvurderet. Det kan skyldes, at der i NV-modellen findes 

betydende variable, der ikke er taget højde for i analysen og samtidigt korrelerer med 

indtjeningen og/eller flere af de forklarende variable.  

 

FD-modellen renser, som nævnt, for noget af dette og ud fra denne ses, at indtjeningen 

sammen med NV-modellens andre koefficienter konsekvent er numerisk overvurderet i 

forhold til FD-modellen. I perioden 2005-2007 bliver flere variable fremvist som 

signifikante af NV-modellen, hvilket kan tyde på at NV-modellen er fejlbehæftet. 

Med andre ord viser insignifikansen af indtjeningen i 2005-2007, kontra den stærke 

signifikans i den resterende periode, at indtjeningen kun er signifikant positiv med udbytte 

under finanskrisen. Dette passer igen godt med, at udbytteniveauet har fulgt den 

nedadgående indtjening tæt i takt med afmatningen i økonomien for alvor tog fat – og fulgt 

den op igen med de seneste års generelt stigende indtjeninger i forhold til finanskrisens 

hidtidige lavpunkt i 2008 og 2009. Det sås jo f.eks. at hele 9 ud 11 selskaber i årsrapport-

analysen havde et højere udbytte for regnskabsåret 2011 (udbetalt i 2012) end de havde før 

finanskrisens indtog. Dette viser også, at de danske selskaber ikke er så konservative med 

udlodning af udbytte som udenlandsk teori og empiri ellers foreskriver. Når det gælder 

ekstreme nedgange i indtjeningen, påvirkes udbyttet ekstremt, mens stabile vækstrater i 

indtjeningen (generelt for selskaberne i 2005-2007) påvirker udbyttet i signifikant grad.  

 

Væksten i aktiverne er, som ventet, også stærkt signifikant og positivt korreleret med 

udbytte. Dette er i tråd med signalteorien – de gode selskaber med investeringsmuligheder 

sender gode signaler til markedet via udbytte. Væksten i aktiverne er generelt positiv 

gennem hele perioden, også under finanskrisen. Om nogle investeringer ikke bliver ført ud i 

livet pga. udbyttepolitikkens niveau er umuligt at vurdere ud fra undersøgelserne, men det 

kan konstateres, at selskaberne således ikke undlader ikke at udlodde udbytte, når der 

samtidigt er investeringsmuligheder. Dette passer dog ikke med bl.a. Fama & Frenchs 

(2002) resultater og pecking order teori. Som beskrevet passer sammenhængen heller ikke 

med livscyklusteorien, der dog understreger, at dennes resultater kun omhandler nye 

selskaber, der geninvesterer alt og ikke gør brug af signaler gennem udbytte, som tidligere 

beskrevet. Det er samme vækstargument, som bliver brugt af selskaber i årsrapport-
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analysen og spørgeskema-undersøgelsen, men det viser sig alligevel ikke som et reelt 

argument, da regressionerne tydeligt modbeviser dette. 

 

Selskabernes markedsværdi viser sig, modsat forventningen at være signifikant negativt 

korreleret med udbytte, om end selve koefficienten ikke er særlig stor. Markedsværdien så 

via den simple regression ud til at være positivt korreleret til udbytte, men markedsværdien 

må også forventes at indeholde mange andre faktorer. Når der således renses for variable, 

der påvirker markedsværdien, ved at disse holdes konstant, viser markedsværdien sig alt 

andet lige at have en negativ sammenhæng til udbytte og det endda på 1 pct. 

signifikansniveau.  Selskaber, der har et højere udbytteniveau og øger udbyttet, har dermed 

faldende markedsværdier. Det lyder umiddelbart besynderligt, for hvad er så pointen i at 

udlodde? Resultatet kan også ses som et udtryk for at selskaberne over en bred kam har 

oplevet faldende markedsværdier som følge af finanskrisen og forsøger at udlodde mere og 

mere for at undgå endnu større fald i deres markedsværdi. Dette forklarer omvendt ikke, 

hvorfor der også ses signifikant negativ korrelation før finanskrisens begyndelse. En mulig 

forklaring kunne være (som også er vist i den deskriptive statistik), at det er få selskaber der 

står for en stor andel af de samlede udbytter og markedsværdier. Da datagrundlaget ikke er 

større, betyder disse selskaber, som tidligere nævnt, relativt meget for analysens resultater. 

Selskabet A.P. Møller Mærsk har f.eks. de klart største udbytter pr. aktie set over perioden 

(se evt. C20 årsrapport undersøgelsen) og selskabet bliver allerede i 2006-2007 ramt af 

nedadgående markedsværdi, mens udbyttet sættes. Samtidigt nedsættes udbyttet markant i 

2009 fra 650 kr. pr. aktie til 325 kr. pr. aktie, mens markedsværdien indhenter lidt af det 

tabte.  En anden forklaring kan være at den finansielle uro stadig mærkes i selskabers kurs 

og markedsværdi, men umiddelbart ikke i selskabernes indtjening, som vist ved årsrapport-

analysen og dens bilag. 

 

Gældsandelen viser en overvejende negativ sammenhæng til udbytte (minus perioden 2008-

2011), men denne sammenhæng er dog meget langt fra signifikant med en p-værdi over 0,7 

og sammenhængen kan derfor ikke tillægges nogen vægt. Udbyttepolitikken ser dermed 

ikke ud til at bliver brugt som et reelt middel for tilpasninger i selskabernes kapitalstruktur. 

Hvilket stemmer overens med indikationerne der sås via årsrapport-analysen og som Parum 

og Møller (2000) også påstår. 
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Profitabiliteten viser sig, mod forventning, at være negativ og i noget af perioden 

signifikant på et 5-10 pct. niveau. Dette kan forklares ud fra samme argumentation som for 

markedsværdiens negative sammenhæng. 

 

Selskabernes størrelse viser en signifikant positiv sammenhæng til udbytteniveauet, som det 

også var forventet, hvilket taler for pecking order teori. Dette gælder især i slutningen af 

perioden, mens der ikke findes belæg for en signifikant sammenhæng i 2005-2007. Igen kan 

man forestille sig, at dette er et udtryk for, at mange større selskaber samtidig tilhører den 

gruppe af selskaber, der generelt er mest indflydelsesrige på de undersøgte variable.  

 

Endelig viser sig, som forventet, en negativ sammenhæng mellem risiko og 

udbytteniveauet. Sammenhængen er dog særdeles insignifikant gennem alle de undersøgte 

perioder og der kan derfor ikke reelt tales om en sammenhæng mellem 

variationskoefficienten for indtjeningen og selskabernes udbyttepolitik. 

 

9.5 Identificerende antagelser 

Dette afsnit diskuterer de centrale antagelser for, at den multiple lineære regressionsmodel 

kan bruges til at udlede sammenhænge mellem udbyttebetalingerne og de forklarende 

variable. De opstillede forudsætninger knytter sig overvejende til fejlleddet u37. 

Det antages for det første, at der er linearitet mellem den afhængige variabel og de 

forklarende variable, dvs. at modellen er lineær i sine parametre, beta0, beta1 osv. Denne 

antagelse udelukker dermed ikke, at de forskellige variable kan indgå som logaritmiske 

værdier og lignende. Antagelsen er dermed forholdsvis fleksibel.  

 

For det andet antages det, at den betingede middelværdi af fejlleddet ui er lig 0 for alle 

værdier af de forklarende variable. Dvs. E(u|x1,…,xn)=0.  Der er flere grunde til, at denne 

meget vigtige forudsætning ikke nødvendigvis vil være overholdt. Den valgte model kan 

være misspecificeret. Dette sker, hvis nogle af de enkelte variable skulle indgå på en anden 

måde i regressionen, f.eks. fordi den sande sammenhæng er beskrevet logaritmisk mellem x 

og y. De valgte modeller i dette speciale er testet ved at inkludere kvadrerede led af de 

enkelte variable, for at tjekke signifikansniveauet af disse. De har ikke vist sig signifikante, 

                                                
37 Dette afsnit baserer sig bl.a. på Wooldridge (2009). 
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hvorfor de valgte modeller ikke synes at være misspecificeret. En anden væsentlig fejlkilde 

er udeladte variable.  I den multiple regressionsmodel inkluderes en række variable, men 

som følge af databegrænsninger vil det aldrig være muligt at inkludere samtlige af de 

forhold, der kan tænkes at påvirke udbyttebetalingen i selskaberne. Udeladte variable 

korreleret med de forklarende variable betyder, at en eller flere af de forklarende variable 

også er korreleret med fejlleddet og dette betyder som sagt, at estimationsresultaterne er 

skæve (biased). Resultaterne fra FD-modellen, der kontrollerer for de uobserverbare 

forhold, der er konstante over tid, er relativt tætte på estimaterne fra den mere simple NV-

model. Da FD-modellen imidlertid ikke tager højde for alle de forhold, der ændrer sig over 

tid kan det dog ikke udelukkes, at resultaterne også er skæve i denne.  

 

En tredje antagelse er, at den betingede varians af fejlleddene er den samme for alle 

kombinationer af de forklarende variable (homoskedasticitet), dvs. var(u|x1,…,xn)= o^2. 

Hvis denne antagelse ikke er overholdt, indebærer det, at der er tale om heteroskedasticitet, 

og variansen af fejlleddet vil afhænge af størrelsen af x’erne. Dette betyder, at den 

betingede varians af y bliver en funktion af x, og konkret kunne dette forekomme ved, at 

variansen i udbyttebetalingen voksede ved større værdier af f.eks. indtjening. Forekomsten 

af heteroskedasticitet betyder dog ikke i sig selv, at estimaterne er skæve i OLS modellen. 

Problemet er imidlertid, at T-testet af nulhypotesen bliver upålidelig. Grafisk afbildning af 

de estimerede residualer (kvadreret) og de forklarende variable tyder dog umiddelbart ikke 

på, at der er problemer med heteroskedasticitet i de to modeller.  

 

Da der benyttes paneldata (dvs. inkl. tidsseriedata) i dette speciale, er der risiko for 

autokorrelation, hvilket betyder, at fejlleddene er korreleret over tid.  En fjerde antagelse er 

derfor, at Cov(ei,ej) = 0, i ikke = j.  Denne betingelse vil f.eks. ikke være overholdt, hvis et 

år med store udbetalinger af udbytter typisk efterfølges af år, hvor der også er store 

udbetalinger af udbytter, dvs. positiv autokorrelation. Ligesom med heteroskedasticitet 

betyder autokorrelation ikke, at estimaterne bliver skæve, men den estimerede varians til 

OLS estimaterne er skæv. Dermed er T-testet af nulhypotesen mindre pålidelig. 

Autokorrelation er dog normalvis ikke et stort problem i mindre paneler, som f.eks. dette 

panel, der anvendes i specialet. Bl.a. Wooldridge har udviklet en test, der kan bruges til at 

undersøge autokorrelation i paneldata.  
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En femte antagelse er, at der ikke er perfekt multikollinearitet mellem de forklarende 

variable, idet dette indebærer, at parameterestimaterne i regressionsmodellen ikke kan 

identificeres. Perfekt kollinearitet vil dog sjældent forekomme i en multipel 

regressionsmodel, men derimod vil der ofte være tale om forskellige grader af 

multikollinearitet. Høj multikollinearitet kan betyde, at flere T-værdier bliver insignifikante 

og OLS-estimaterne kan være meget følsomme over for selv mindre ændringer af 

dataudtrækket. Problemet med multikollinearitet vil derfor også ofte være knyttet til få 

observationer i datasættet. Et advarselstegn for multikollinaritet kan f.eks. være hvis R^2 

(modellens forklaringsgrad) er meget tæt på 1 samtidigt med at kun få variable er 

signifikante. En tommelfingerregel for ”for høj” korrelation mellem enkelte af de 

forklarende variable er korrelationskoefficient større end 0,8, jf. f.eks. Gujarati (1999). I 

bilaget 6 fremgår korrelationsmatricer til modellernes forklarende variable. Det fremgår, at 

der ikke er parvis korrelation, der er større end 0,8. 

 

9.6 Tilpasning og usikkerhed ved modellerne 

Når regression bruges korrekt vil det tilføje utrolig anvendelig viden, men man bør dog 

samtidigt være påpasselig med at udlede for meget ud af resultaterne, da fejlagtigt brug af 

regressionsanalyse hurtigt kan drage til væsentlige fejlkonklusioner. Ud over de allerede 

nævnte mulige forudsætningsbrug, kan man f.eks. også fejlagtigt opdage sammenhænge 

mellem udvalgte variable, der umuligt kan påvirke hinanden eller overse indtastningsfejl i 

datasættet. Endelig kan der blandt ens observationer være ”for mange” ekstremer eller 

modellen kan have ”for få” observationer. For at minimere risikoen for fejlkonklusioner, 

anbefales det af ovenstående årsager altid, at supplere en regressionsanalyse og dens 

bagvedliggende data med grafiske opsætninger og forholde sig kritisk til 

regressionsanalysens beregnede nøgletal (Tanggaard, 1997)38. Der vil som oftest i data 

findes et par observationer, der er for afvigende i forhold til normen. Men man skal 

omvendt heller ikke tillægge nogle enkelte få outliers så stor vægt, at man laver for 

omfattende ændringer af en i øvrigt velfungerende model (såkaldt over-fitting). En model 

kan omvendt også være under-fittet. Det er altid en balance mellem tilstedeværelsen af 

multikollinearitet og at underfitte en model. 

 

                                                
38 Tanggaard C. (1997) 
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Der er via den empiriske afgræsning også forsøgt at skabe en så homogen gruppe af 

selskaber som muligt (og dermed undgå for mange ekstreme observationer – såkaldte 

outliers39). Dette ved at frasortere selskaber med atypiske selskabskarakteristika samt 

selskaber, der i undersøgelsesperioden har voldsom variation i enkelte af de undersøgte 

variable. Efter afgrænsningerne var foretaget og modellerne blev estimeret blev desværre 

fundet tegn på enkelte outliers (bl.a. vha. modellens estimerede residual output), der var så 

indflydelsesrige observationer, at de hjalp til at hæve modellernes forklaringsgrad. Det er et 

større problem man bør være opmærksom på og forholde sig til. Hvis der blev observeret, at 

et selskab havde mange ekstreme observationer, blev selskabet udelukket af data og 

modellen blev reestimeret i flere omgange, indtil modellen så mere afbalanceret ud. 

Derigennem blev modellens gyldighed styrket, men omvendt blev det ved denne tilpasning 

også observeret, at ikke ”alt for mange” indflydelsesrige observationer kan bortkastes, da 

resultaterne herefter ændrede sig ret substantielt i modellen med nedadgående 

forklaringsgrad. Dette skyldes sandsynligvis, at modellen inddrager relativt få selskaber og 

observationer40 og det enkelte selskab dermed alene af den grund er mere indflydelsesrigt 

for modellen, end hvis man eksempeltvist havde det tidobbelte antal observationer til 

rådighed. Gennem modellernes deskriptive statistik ses også, hvordan relativt få selskaber 

står for en betragtelig stor del af de forskellige variable. Der ses derved en usikkerhed, man 

bør være bevidst om i brugen af modellens regressionsligninger og i tolkningen af 

modellens resultater. 

 

9.7 Delkonklusion 

Ud fra den deskriptive statistik af de 86 selskabers variable, ses en tendens til, at relativt få 

selskaber står for en stor del af både niveauet og ændringerne i de opstillede variable. Dette 

kan være medførende til, at analysen reelt mere undersøger disse indflydelsesrige selskaber 

end den samlede selskabsmængde. 

 

Overordnet viser de to modeller meget lignende tendenser og FD-modellen kan fremvise en 

meget tilfredsstillende forklaringsgrad på næsten 70 pct. De samme variable bliver 

signifikante med samme fortegn i begge modeller, hvilket dermed er et udtryk for 

                                                
39 I statistikken er en outlier en observation, der numerisk er fjernt fra resten af data. Grubbs (1969) 
definerer en outlier som: ”An outlying observation, or outlier, is one that appears to deviate markedly 
from other members of the sample in which it occurs.”. 
40 86 selskaber over 7 år = 602 observationer  
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konsistens i estimaterne. Samtidigt passer den a priori forventede sammenhæng i 

overvejende grad på de fundne resultater, der er dog mindre brud. Der ses mindre afvigelser 

mellem FD- og NV-modellen vist ved, at NV-modellen konsekvent overvurderer 

koefficienterne i forhold til FD-modellen. Dette bevirker f.eks., at flere forklarende variable 

bliver signifikante i NV-modellen end i FD-modellen. Men pga. FD-modellens robusthed i 

forhold til NV-modellen er det mest sandsynligt, at FD-modellen viser et mere korrekt 

resultat, hvilket igen sandsynliggører at NV-modellen er fejlbehæftet. 

 

Samlet ser indtjeningen ud til at være den væsentligste udbyttedeterminant, hvilket der også 

blev fundet i specialets tidligere analyser. Indtjeningen og væksten i aktiver er således 

meget positiv signifikant korreleret med udbytte. Dette understøtter signalteoriens tese med 

at ”de gode” selskaber signalerer via udbytte, men taler samtidigt imod pecking order. 

Markedsværdien viser derimod en lidt overraskende negativ signifikant sammenhæng til 

udbytte. En forklaring kan være at den finansielle uro stadig mærkes i selskabers kurs og 

markedsværdi, men umiddelbart ikke i selskabernes indtjening. En anden forklaring kan 

være, at selskaberne forsøger at presse for aftagende markedsværdier ved at signalere 

gennem udbytte.  

I tolkning af modellerne resultater, NV- såvel som FD-modellen, bør man dog være 

opmærksom på, at der er flere indikatorer på, at modellen ikke er helt stabil som følge af for 

få inddragede observationer og indflydelsesrige selskaber i data. Modellen viser dog stadig 

mange af de forventede sammenhæng og det endda på et særdeles signifikant niveau. 
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10. Perspektivering 

Undertegnede er som udgangspunkt tilfreds med de viste resultater i specialet. Der findes 

frem til de overordnede sammenhænge og forklaringer af udbyttepolitikken, der 

umiddelbart var mulige at påvise ud fra rammerne.  

I specialet kunne det dog have været spændende at undersøge, hvorvidt man via agentteori 

kunne forklare endnu mere af de danske selskabers udbyttepolitik. Som det ses af specialets 

gennemgang af udbyttestudier, omtales netop agentteori som en mulig determinant. Det 

blev derfor i forarbejdet til specialet også undersøgt om der kunne skaffes datamateriale, der 

kunne fungere som proxy for agentteori i regressionsmodellerne. Bl.a. blev det undersøgt, 

om der kunne fremskaffes brugbar information om: antal uafhængige personer i bestyrelsen, 

selskabets regnskabskomite eller andre forhold vedr. Corporate governance. Det var 

imidlertid ikke tilfældet for de danske selskaber. 

 

Man kunne endvidere have valgt andre variable eller andre proxyer for samme variable i 

analysen. Gennem Datastream var det dog umiddelbart vanskeligt at fremskaffe data, der 

kunne have dannet grundlag for forbedringer. F.eks. kunne ikke fremskaffes data om 

selskabernes frie cash flow, som jeg ellers bl.a. også forsøgte at fremskaffe. Ligeledes 

kunne det have været interessant at se på den budgetterede indtjening (som 

forventningsproxy), da denne sikkert også vil have indflydelse på fastsættelsen af udbyttet, 

jf. Lintners sammenhæng til sidste års udbytte. Der var dog ingen mulighed for at hente 

budget-data ned for selskabsgruppen. Dermed kunne budget-data kun findes vha. manuelle 

opslag i 1000+ årsrapporter, hvilket blev fravalgte pga. resursebegrænsninger.  

 

Endelig kunne regressionsanalyserne med fordel have indeholdt flere selskaber for at opnå 

en endnu mere sikker model. Det var her tydeligt, at det danske selskabsmarked er præget 

af få store og mange mindre selskaber. At samle tilstrækkeligt med observationer kan dog 

ofte være en udfordring jf. Frankfurter og Woods (2002) analyse. Det kunne have været 

forsøgt løst, hvis der f.eks. var undersøgt det samlede europæiske marked. Dette havde 

omvendt givet andre problemer, da de strukturelle forskelle mellem selskaberne helst ikke 

må være for store, da det derved bliver mere vanskeligt at konkludere noget brugbart.  
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11. Konklusion 

I undersøgelsen af de væsentligste udbyttestudier blev fundet, at der i den internationale 

empiriske forskning siden Lintner (1956) og frem til i dag stadig er meget bred enighed om, 

at især indtjeningen samt et ønske om stabile udbytter, er de vigtigste determinanter for 

aktieselskabers udbyttepolitik. Studiers påviste sammenhæng mellem udbytte og 

selskabernes vækst, fremtidsudsigter, størrelse, frie cash flow, risiko og kapitalstruktur med 

flere er derimod meget mere usikker.  

Endvidere viser mange studier, at ”smoothing” af udbytte har høj prioritet. Selskaberne 

undgår således, så vidt det er dem muligt, at sænke udbytteniveauet i takt med en evt. 

indtjeningsnedgang. I den sammenhæng peger bl.a. Denis og Osobov (2009) på, at 

udbyttepolitikken dog er mere fastlåst og konservativ blandt amerikanske selskaber end i 

europæiske lande. Raaballe og Hedensted (2007) finder ligeledes bevis for at 

udbyttepolitikken er væsentlig mere fleksibel i danske selskaber sammenlignet med de 

amerikanske. Faktorer som institutionelt ejerskab, selskabs størrelse og ledelsens ejerandel 

gør sig også gældende på nogle markeder, men dette ser umiddelbart ikke ud til at være 

tilfældet i Danmark. Derved ses eksempler på, hvordan diverse udbyttestudier vil finde frem 

til forskelligartede konklusioner, f.eks. som følge af det marked de undersøger.  

 

Frankfurter & Wood (2002) finder ved deres undersøgelse af anerkendte udbyttestudier 

frem til flere forhold, der ligger til grund for de modstridende resultater. For det første tog 

de mange studier ikke udgangspunkt i de samme teorier, og studiernes udvalgte variable 

samt deres definitioner herpå var ikke altid ens. Endvidere blev der sat spørgsmålstegn ved, 

om nogle af studierne inddrog for få selskabsobservationer i forhold til deres 

analysemetode. Undersøgelser med data fra en snæver tidshorisont kunne også være 

underlagt anomalier, der ikke ville blive observeret over længere undersøgelsesperioder. 

Endelig blev der peget på, at traditionen for udbytter er den samlede sum af mere end 300 

års udvikling af praksis med udbyttebetalinger, og at disse traditioner var ganske forskellige 

fra land til land og fra branche til branche.  

 

Trods de markedsmæssige forskelle ses der stadig gentagelser i de konsistente og 

identificerbare mønstre i udbyttepolitikken, men Frankfurter & Wood (2002) fandt stadig 

ingen udbyttemodel, enten separat eller sammenholdt med andre, der kunne understøttes på 

alle markeder eftersom ingen model havde tilstrækkelig stærk empirisk støtte. 
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I årsrapport-analysen af 11 OMXC20 selskabers årsrapporter blev i perioden 2005-2011 

fundet, at selskaberne selv peger på indtjeningen som den mest bestemmende determinant 

for udbytte, men også andre motiver som kapitalstruktur, hensyn til udvikling og 

vækstmuligheder, stabilitet samt et stort frit cash flow nævnes i årsrapporterne. At 

indtjeningen beskrives som den vigtigste udbyttedeterminant stemmer ikke overraskende 

overens med, hvad selskaberne også svarede i en spørgeskema-undersøgelse, der blev 

foretaget til specialet i 2012. Dette er også i tråd med, hvad der blev fundet i 

udbyttelitteraturen. Derimod ser kapitalstruktur ikke ud til at have nogen direkte indflydelse 

på udbytteniveauet og vise versa, ifølge selskaberne selv. 

 

Selve formuleringerne og målsætninger for selskabernes udbyttepolitik ændrer sig ikke 

meget i den undersøgte periode. Samtidigt ses dog, at omkring halvdelen af selskaberne 

skærer i det udloddede udbytte ved finanskrisens begyndelse og at disse selskaber tilhører 

cykliske industrier.  

Endelig findes ud fra selskabernes beskrivelser af deres udbyttepolitik, at selskaberne følger 

en form for hybrid udbyttepolitik, mellem styret- og residual udbyttepolitik. Dvs. en cyklisk 

styret udbyttepolitik med en udbyttemålsætning, men dog med forbehold for eksempeltvis: 

vækst, opkøb og likviditets beredskab. Udbyttemålsætningen varierer selskaberne imellem 

og ligger i gennemsnit på ca. 30 pct. af årets indtjening. Flere selskaber fraviger, som 

nævnt, fra deres målsætning i finanskriseårene. Samtidigt ses dog, at de samme selskaber 

sætter udbyttet markant op igen kort efter nedsættelsen, hvilket kan forklares med en 

stigende indtjening og muligvis også gennem signaleringsmotiver.  

 

I specialet er endvidere udført regressionsanalyser ud fra selskabsdata fra 86 danske 

aktieselskaber. Det blev gennem regressionsmodellerne bl.a. forsøgt at finde variable, der 

kunne repræsentere  pecking order hypotesen og signalteori. Dette både vha. 

Tværsnitsanalyse på niveauer (NV-model) og ved første differencer (FD-model). 

 

Ud fra den deskriptive statistik af de 86 selskabers valgte variable, ses en gennemgående 

tendens til, at relativt få selskaber står for en stor del af både niveauet og ændringerne i de 

opstillede variable. Dette kan være medførende til, at analysen i højere grad udformes ud fra 

disse indflydelsesrige selskaber end den samlede selskabsmængde. 
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Overordnet viser de to modellers output meget lignende estimater og modellen med første 

differencer fremviser en meget tilfredsstillende forklaringsgrad på næsten 70 pct. De samme 

variable bliver signifikante med samme fortegn i begge modeller, hvilket dermed er et 

udtryk for konsistens i estimaterne.  

De fundne koefficienter beregnet i modellen med første differencer ses nedenfor i 

overskuelig form. 

 

A priori forventede 
sammenhæng Resultat

Konstant -0,4501 1,0403 -2,6394
!INDTJENING 0,0131 *** 0,0008 0,0151 *** Positiv Positiv
!AKTIVER 0,0013 *** 0,0011 *** 0,0009 *** Positiv (negativ) Positiv
!MARKEDSVÆRDI -0,0005 *** -0,0003 *** -0,0004 *** Positiv Negativ
!GÆLDSANDEL -0,0107 -0,0067 0,0703 Negativ Negativ (positiv)
!PROFITABILITET -0,0404 ** -0,0053 -0,0373 Positiv Negativ
ÅR 2006 3,4178 0,0398
ÅR 2007 0,6531 1,5855
ÅR 2008 -2,9505
ÅR 2009 -1,0424 1,8776
ÅR 2010 2,4502 3,7699
ÅR 2011 3,3947 6,2374 **
Justeret R2
Antal obs. 602

0,257 0,812
258 344

2005-2011 2005-2007 2008-2011

0,688

 
Anm.: *, **, *** angiver signifikans på henholdsvis 10 pct., 5 pct. og 1 pct. niveau. 
 

Samlet konkluderes det, at indtjeningen igen står som den væsentligste udbyttedeterminant 

blandt de danske selskaber, hvilket der også blev fundet i specialets tidligere analyser. 

Indtjeningen, men også væksten i aktiver er således meget signifikant positiv korreleret med 

udbytte (på 1.pct. signifikansniveau). Dette understøtter signalteoriens tese med, at ”de 

gode” selskaber med investeringsmuligheder signalerer via udbytte, men taler samtidigt 

imod pecking order. Markedsværdien viser derimod en lidt overraskende negativ signifikant 

sammenhæng til udbytte. En forklaring kan være, at den finansielle uro stadig mærkes i 

selskabers kurs og markedsværdi, men umiddelbart ikke i selskabernes indtjening. En anden 

forklaring kan være, at selskaberne forsøger at vende de aftagende markedsværdier ved at 

give afkast til aktionærerne og dermed signalere gennem udbytte. I tolkning af modellernes 

resultater, NV- såvel som FD-modellen, bør man dog være opmærksom på, at der er flere 

indikatorer på, at modellen ikke er helt stabil som følge af for få inddragede observationer 

og indflydelsesrige selskaber i data. Modellen viser dog stadig mange af de forventede 

sammenhænge og det endda på et særdeles signifikant niveau. 
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BILAG 1 

De tre synspunkter 
Hovedformålet med specialet er som nævnt at finde ud af hvilke udbyttedeterminanter, der 

bedst kan beskrive selskabernes udbyttepolitik. Det vurderes dog alligevel som naturligt 

også at inddrage de tre historiske dividendesynspunkter for at opnå en overordnet forståelse 

af diskussionerne i de efterfølgende afsnit. Argumenterne heri er ofte skatterelaterede, hvor 

udbytte sættes op mod tilbagekøb som udlodningsredskab. Derved tager dette afsnit 

udgangspunkt i hvorvidt udlodningspolitik overhoved har relevans, og om den kan skabe 

shareholder value eller ej, i modsætning til specialets resterende stof.  

Overordnet kan dividendepolitik beskrives ud fra tre skoler med hvert deres synspunkt jf. 

Brealey, Myers & Allan (2006, 422): 

• Det neutrale synspunkt - Udbytte og dividendepolitik er irrelevant  

• Det konservative synspunkt - Stigning i udbytte skaber værdi 

• Det radikale synspunkt - Fald i udbytte skaber værdi. 

 

Det neutrale synspunkt   
Det følgende afsnit koncentreres om teoretikerne Miller & Modiglianis artikel fra 1961 

(M&M, 1961), der anses som hjørnestenen bag dividendepolitik generelt og det neutrale 

synspunkt. M&M argumenterede for, at kapitalstruktur såvel som dividendepolitik er 

irrelevant, da selskabets valg ikke kan ændre selskabers markedsværdi. 

Forudsætningerne for et perfekt kapitalmarked eksisterer ifølge M&M (1961, 412) ud fra 

fire nedenstående hovedantagelser: 

• Kapitalmarkedet er uden friktioner, såsom skatter og transaktionsomkostninger. 

• Markedet har symmetrisk information, samtidigt med at alle aktører er rationelle (alle 

ønsker mere rigdom, frem for mindre) og har ens forventninger.  

• Ingen aktører er så store, at de har mulighed for at påvirke pris (alle er pristagere). 

• Selskabers investeringsprogrammer og finansiering er fast og kendt. 

 

Efterfølgende litteratur og studier tager typisk udgangspunkt i forskellige brud på M&Ms 

(1961) forudsætninger, når udbyttepolitik søges forklaret.  

Markedsværdien af et selskab er udelukkende bestemt af nutidsværdien af selskabets 

investeringer givet dets kapitalstruktur. Teorien baseres dermed på, at selskabets 

kapitalstruktur ligger fast.  
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M&Ms hovedargument bunder i, at ethvert overskud bliver udbetalt til aktionærerne. Hvis 

selskabet herefter ønsker, at udbetale ekstra udbytte, kan finansieringen af forøgelsen kun 

fremkomme via et salg af nyudstedte aktier (M&M, 1961, 419), da optagelse af nye lån vil 

bryde med M&Ms antagelser. De nye (kommende) aktionærer vil, indlysende nok, kun 

indskyde den mængde kapital, som aktiernes værdi modsvarer. Dette kan, ift. M&Ms 

antagelser, kun lade sig gøre ved en værdioverførsel fra de gamle (de eksisterende 

aktionærer) til de nye aktionærer. Dvs. at de nye aktionærer køber de nyudstedte aktier, til 

en lavere kurs end før udbytteforøgelsen blev annonceret, og at de gamle aktionærer deraf 

lider et kurstab på deres aktier. De gamle aktionærers kurstab vil, jf. teorien, svare præcist 

til det udbytte de derefter modtager, finansieret af salget fra de nyudstedte aktier.  

De nye aktionærer køber de nyudstedte aktier, men derved lider de gamle aktionærer et 

kurstab da den enkelte akties værdi falder, idet flere aktier nu deler selskabets totale 

markedsværdi. Dette kompenseres de gamle aktionærer for, da udbyttet, der er skabt ved 

salget af de nye aktier, præcist dækker kurstabet for de gamle aktionærer. M&Ms pointe er, 

at selskabets totale markedsværdi dermed ikke bliver ændret som følge af 

udbytteforøgelsen.  

 

M&Ms teoretiske argumenter og forudsætninger er et udgangspunkt for at forstå de 

mekanismer, der påvirker selskabernes valg af udlodningspolitik. På virkelighedens 

finansielle markeder er M&Ms teoretiske forudsætninger dog aldrig opfyldt, og det er netop 

derfor interessant at se på, hvilke markedsfriktioner og determinanter, der påvirker 

selskabernes politik. 

 

Det konservative synspunkt 
En stor del af den anerkendte finansieringslitteratur har traditionelt gået ind for et høj 

kontant udbytte. Brealey & Myers (2000, 447) skriver således: 

”By the standards of 1961 M&M were leftist radicals, because at that time most 
people believed that even under idealized assumptions increased dividends 
made shareholders better off.” 

 

Nogle af de klassiske argumenter har bl.a. været, at visse investorgrupper, eksempelvis 

pensionerede, har en forholdsvis lav fast indkomst og er afhængige af udbetaling af et 

tilbagevendende og stabilt udbytte for at opretholde deres nuværende levestandard. 

Ifølge Graham, Dodd & Cottle (1962, 480) bør selskaber udbetale et højt kontant udbytte 

fordi: 
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”The discounted value of near dividends is higher than the present worth of 
distant dividends.” 

 

Dette argument bliver af Gordon (1959), omtalt som “Bird in the hand81 theory”, og 

refererer til, at værdien af dividende i dag er højere, da den ses som mindre risikobetonet 

end fremtidige og dermed ukendte kursgevinster (aktieavancer).  

 

Det er naturligvis korrekt, at udbetaling af udbytte nu er mere forudsigeligt end fremtidige 

kursstigninger, men hvis forudsætningerne fra M&M (1961) om en fastlagt kapitalstruktur 

er gældende, vil de fremtidige cash flows være de samme uanset politik. Det må derfor 

gælde, at risikoen for alle aktionærer ligeledes er fastlagt, og at udbyttepolitik derfor er 

uden relevans. 

I den virkelige verden vil brud på M&Ms forudsætninger dog gøre plads til mere 

accepterede tilgange til det konservative synspunkt. Ifølge Brealey & Myers (2000, 454) vil 

ukorrekt og manglende rationalitet hos aktionærerne føre til, at nogle aktionærer vil 

foretrække udbytte frem for kursgevinst, hvilket Graham, Dodd & Cottles (1962, 480) 

forklarer således: 

“Between two companies with the same general earning power and same 
general position in an industry, the one paying the larger dividend will almost 
always sell at a higher price.” 

 

I den virkelige verden er der transaktionsomkostninger, som gør det ufordelagtigt for 

aktionærer at benytte alternativet, nemlig at sælge deres aktier for at skaffe sig ekstra 

likviditet.  

Et helt andet argument, der benyttes til at forklare, hvorfor investorer ønsker en politik med 

højt udbytte er, fordi de grundliggende ikke har tillid til selskabets ledelse, senere hen kort 

forklaret ved agentteori i perspektiveringen. Ved høj udbyttebetaling frister man derved 

ikke ledelsen til at bruge den tilbageholdte indtjening (frie cash flow) på projekter med 

negative nutidsværdi (overinvestering) eller til at udvide selskabet ufordelagtigt, ledelsen 

bliver med andre ord holdt i kortere snor af investorerne via udbetaling af udbytte ifølge 

Graham, Dodd & Cottles (1962). 

 

Det radikale synspunkt 
I modsætning til det konservative synspunkt argumenteres der i det radikale synspunkt for, 

at selskaberne bør holde et lavt udbytteniveau. Hovedargumentet baseres på skattemæssige 
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markedsfriktioner, hvilket jo bryder med M&Ms forudsætninger i neutralitetssynspunktet. 

Brealey, Myers & Allan (2006, 429) skriver indledningsvist om det radikale synspunkt: 

”The left-wing dividend creed is simple: Whenever dividends are taxed more 
heavily than capital gains, firms should pay the lowest cash dividend they can 
get away with. Available cash should be retained or used to repurchase 
shares”. 

 

Set ud fra det radikale synspunkt vil det være en fordel for aktionærerne, at selskabet 

foretager aktietilbagekøb frem for udbytte, da historisk observation ifølge Ross, Westerfield 

& Jordan (2006, 578-579) har vist, at kontante udbytter beskattes som kapitalindkomst, 

hvorimod kursgevinster ved indløsning (realisering) er beskattet med en lavere skattesats. I 

Danmark har det historisk også forholdt sig sådan, indtil skattereformen gældende fra 2010 

og til i dag, hvor enhver gevinst bliver beskattet ens som aktieavance.  

Den optimale dividendepolitik er dog ikke nødvendigvis helt at fravælge kontant udbetaling 

af udbytte ud fra det radikale synspunkt, det er blot vigtigt at kortlægge, hvilken beskatning 

og hvilke andre forhold selskabets aktionærer er underlagt. 
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BILAG 2 

 
Oversigt over empiriske studier af selskabers dividendepolitik jf. Frankfurter & Wood 
(2002, s.120-123 og s. 128-129). 
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BILAG 3 

Grafer ud fra indekstal af indtjening, aktiver, markedsværdi (de mest bestemmende 
determinanter) og DPS for de udvalgte OMXC20 selskaber. 
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BILAG 4  

– spørgeskema besvaret af 9 OMXC20 selskaber 
Undersøgelse om OMXC20 selskabernes udbyttepolitik

Undersøgelsen omhandler udelukkende dividende i form af 
udbyttebetalinger og således IKKE dividende via 
aktietilbagekøb.

Følgende udsagn bedes besvares ud fra en 5-punkts skala 
gående fra ”Meget uenig” til ”Meget enig”.
Besvar venligst hvert udsagn med et 1-tal.

Meget 
uenig Uenig Neutral Enig

Meget 
enig

Vi prøver at undgå at reducere vores udbyttebetalinger 1 2 6

Permanente ændringer i indtjeningen påvirker vores
udbyttepolitik 4 2 2 1

Midlertidige ændringer i indtjeningen påvirker vores
udbyttepolitik 6 3

Vi prøver at udglatte udbytteniveauet fra år til år, og dermed
tage højde for tidligere udbytteudbetalinger og opnå meget
stabile udbytter over tid 2 2 5

Vi fastsætter udbyttepolitikken efter vi har fastlagt vores 
investeringsbeslutninger 1 3 3 2

Vi udbetaler udbytte for at vise at selskabet kan bære 
omkostningerne ved at rejse ekstern kapital, hvis det skulle 
blive nødvendigt 4 4 1

Vi udbetaler udbytte for at vise, at vores aktie er så 
værdifuld, at investorer køber den, selv om de skal betale 
relativt dyre udbytteskatter 4 4 1

Vi udbetaler udbytte for at vise, at vores virksomhed er 
stærk nok til at forkaste profitable investeringsprojekter 3 4 2

Vi overvejer om der er signalværdi i vores 
udbyttebeslutninger 1 1 1 5 1

Vi prøver at tiltrække institutionelle investorer gennem 
udbyttepolitikken, fordi de kan overvåge ledelsens 
beslutninger 1 4 4

Vi udbetaler udbytte for at reducere frie likvider (det frie cash 
flow), så ledelsen træffer bedre beslutninger 2 3 4

Vi tager hensyn til investorers skatteforhold når vi foretager 
udbyttebeslutninger 1 2 4 2  
 
Hvad ville I gøre med den ekstra likviditet, hvis I ikke
måtte udbetale udbytter? Se alternative muligheder
nedenfor - Gerne flere svar.

Besvares 
venligst 
med 1 
nedenfor

Vi vil tilbagekøbe aktier 5

Vi vil betale gæld tilbage 2

Vi vil øge likviditeten

Vi vil overveje fusion/overtagelse 2

Andet ?

Har de seneste års finansielle krise ændret jeres 
holdning til udbytter?

Hvis ja, evt. hvorledes?:

Evt. andre kommentarer?:
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BILAG 5 

 
Eksempler med DPS (t-1) app. Lintner ud fra 2005-2010 
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BILAG 6 

Model og korrelationsmatrice for henholdsvist NV- og FD-model i perioden 2005-
2010. 

 
 

 
 
 
  

NV-model UDBYTTE INDTJENING !AKTIVER MARKEDSVÆRDI GÆLDSANDEL PROFITABILITET STØRRELSE RISIKO
UDBYTTE 1
INDTJENING 0,70195062 1
!AKTIVER 0,524882305 0,545245213 1
MARKEDSVÆRDI 0,337010109 0,7457971 0,315921547 1
GÆLDSANDEL -0,014374673 -0,054097452 -0,010118729 -0,087815136 1
PROFITABILITET 0,047832679 0,140354642 0,049544825 0,125030951 -0,236725933 1
STØRRELSE 0,296512598 0,452307546 0,282426644 0,485367711 0,054617282 0,379511983 1
RISIKO -0,001292918 0,003300621 0,00115523 -0,011731421 -0,024664652 0,027847815 0,00623322 1
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FD !UDBYTTE !INDTJENING !AKTIVER !MARKEDSVÆRDI!GÆLDSANDEL!PROFITABILITET
!UDBYTTE 1
!INDTJENING 0,795270723 1
!AKTIVER 0,269823848 0,076221537 1
!MARKEDSVÆRDI0,032910046 0,155566636 0,060353748 1
!GÆLDSANDEL -0,01405134 -0,03380076 0,003364075 -0,01750148 1
!PROFITABILITET0,017011047 0,0770612 0,009297875 0,017970011 -0,38939545 1


